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 UCHWAŁA Nr XXIX/172/09
Rady Gminy Cewice

 z dnia 28 maja 2009 r.

 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Bukowina.

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 27 w związku z art. 20 ust. 
1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717z późn. 
zm.) w związku z uchwałą Rady Gminy CEWICE nr XI/56/07 
z dnia 20 lipca 2007 r. w sprawie przystąpienia do zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla wsi Bukowina Rada Gminy Cewice uchwala, co na-
stępuje:

§ 1

1. Stosownie do uchwały nr XI/56/07 Rady Gminy CEWICE 
z z dnia 20 lipca 2007 r. uchwala się zmianę miejsco-
wego plan zagospodarowania przestrzennego wsi 
Bukowina przyjętego uchwałą Rady Gminy Cewice nr 
XXXI/230/05 z dnia 30 listopada 2005 r. opublikowanego 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego 
nr 32, poz. 638 z 2006 r.

2. Przedmiotem zmiany w miejscowym planie zagospo-
darowania przestrzennego wsi Bukowina o którym 
mowa w ust. 1 jest zmiana klasyfi kacji części terenów 
lokalnej komunikacji kołowej oznaczonych symbolami; 
1.KD, 15.KD, 16.KD, 19.KD, 20.KD, 21.KD, 22.KD, 23.KD, 
30.KD, 32.KD, 33.KD, 34.KD, 35.KD, 36.KD, 37.KD, 38.KD, 
39.KD, 40.KD z klasy gminnej drogi dojazdowej na klasę 
drogi komunikacji wewnętrznej o charakterze niepub-
licznym.

§ 2

  Integralnymi częściami uchwały są:
a) załącznik nr 1 – rysunek miejscowego planu zagospo-

darowania przestrzennego
b) załącznik nr 2 - zawierający rozstrzygnięcie w sprawie 

rozpatrzenia uwag do projektu przedmiotowej zmiany 
planu

c) załącznik nr 3 - zawierający rozstrzygnięcie o sposobie 
realizacji oraz sposobie fi nansowania zapisanych w 
planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
należących do zadań własnych gminy dotyczących 
komunikacji kołowej

d) załącznik nr 4 – zawierający ujednoliconą formę (po 
uwzględnieniu przedmiotowej zmiany) miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego wsi Buko-
wina zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Cewice nr 
XXXI/230/05 z dnia 30 listopada 2005 r.

§ 3

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ce-
wice.

§ 4

  Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Po-
morskiego.

 Przewodniczący Rady
Stanisław Pałubicki
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Załącznik Nr 2
do uchwały nr XXIX/172/09 
Rady Gminy w Cewicach
z dnia 28 maja 2009 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego miejscowości BUKO-
WINA

ROZSTRZYGNIĘCIE
o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miejscowości BUKOWINA

  Rada Gminy CEWICE po zapoznaniu się z dokumentacją 
formalno-prawną dotyczącą uwagi do projektu zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miejscowości BUKOWINA) rozstrzyga, co następuje:
1. Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miejscowości BUKOWINA w Gminie 
Cewice wyłożony był do publicznego wglądu w okresie 
od 28.07.2008 r. do 27.08.2008 r.

2. Udokumentowano, że w czasie wyłożenia projektu ww 
zmiany planu miejscowego oraz w terminie obligatoryj-
nym na oczekiwanie na uwagi, tj. 14 dni od ostatniego 
dnia wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu 
do Wójta Gminy CEWICE wpłynęła jedna (1) niżej wy-
mieniona uwaga.
a) UWAGA Nr 1 wniesiona pismem z dnia 11 września 

2008 r. przez Piotra Smentocha zam. Bukowina 19 
84-312 CEWICE.

2. Po rozpatrzeniu uwagi wymienionych w punkcie a) Rada 
Gminy CEWICE postanawia jej nie uwzględniać.

3. Integralną częścią załącznika nr 2 jest rozstrzygnięcie 
uwagi wniesionej do projektu ww zmian planu miej-
scowego.

4. Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 
717 art. 17 pkt 11, 12 oraz art. 18 pkt 1.) rozstrzygnięcie 
o sposobie rozpatrzenia uwag do miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego jest załącznikiem do 
uchwały zatwierdzającej miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego.
Rozstrzygnięcie w zakresie UWAGI Nr 1 złożonej 

przez Piotra Smentocha zam. Bukowina 19 84-312 
CEWICE.

  Dnia 11 września 2008 r. została złożona w formie 
pisemnej do Urzędu Gminy CEWICE uwaga przez Piotra 
Smentocha zam. Bukowina 19 84-312 CEWICE. Została 
zakwalifi kowana jako uwaga do przedmiotowego planu, 
zgodnie z art. 17 pkt 11 i 12 oraz art. 18 ustawy o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 
2003 r. (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.).
  Ponadto, należy stwierdzić, że uwagę wniesiono w usta-
wowym terminie, wyznaczonym w ogłoszeniu o wyłożeniu 
do publicznego wglądu planu miejscowego. W piśmie tym, 
Piotr Smentoch, będący właścicielem działki nr: 78, wnosi 
aby wyznaczone w zmienianym planie drogi wytyczone na 
terenie prywatnym zostały skomunalizowane, tym samym 
stały się gminnym układem drogowym. Jego zdaniem jest 
to sposób na właściwe i bezkonfl iktowe skomunikowanie 
terenów wyznaczonych w zmienianym planie dla funkcji 
budowlanych.
  Rada Gminy CEWICE postanawia nie uwzględnić ww 
uwagi.

Uzasadnienie:
  
  Piotr Smentoch, jest właścicielem działki nr: 78 w obsza-

rze objętym opracowaniem. W swoim piśmie nie wykazał 
faktycznie, w żadnym przywołanym zastrzeżeniu, narusze-
nia jego rzeczywistego interesu prawnego lub uprawnień 
które zostały naruszone ustaleniami zmiany planu. Wnosi 
aby wyznaczone w zmienianym planie drogi wytyczone na 
terenie prywatnym zostały skomunalizowane, tym samym 
stały się gminnym układem drogowym. Jego zdaniem jest 
to sposób na właściwe i bezkonfl iktowe skomunikowanie 
terenów wyznaczonych w zmienianym planie dla funkcji 
budowlanych.
  Genezą przystąpienia do przedmiotowych zmian są 
ograniczone możliwości sprawcze Gminy w zakresie re-
alizowania celów publicznych dotyczących komunikacji 
publicznej. Zmieniany plan m. Bukowina ustalił program 
inwestycyjny istotnie przekraczający faktyczne potrzeby 
w zakresie przygotowania oferty inwestycyjnej dla funkcji 
mieszkaniowej. Ustalenie takiego programu było prostą 
konsekwencją uwzględnienia składanych wniosków przez 
właścicieli poszczególnych nieruchomości, W trakcie jego 
akceptacji nie znaleźliśmy argumentów na, niczym nie 
uzasadnione, ograniczenie woli i planów inwestycyjnych 
właścicieli gruntów. Akceptacja złożonych wniosków za-
owocowała powstaniem nadpodaży terenów dla funkcji 
mieszkaniowych których konsekwencją było powstanie 
nadmiernych zadań własnych w zakresie przygotowania 
należnych, tym terenem, układów komunikacji kołowej. 
Taki ogrom zadań fi nansowych wskazanych omawianym 
planem wywołałby zapaść fi nansów publicznych Gminy 
i Jej niewypłacalność. Dlatego tez podjęliśmy uchwałę 
zamieniająca ten stan rzeczy. Ograniczyliśmy w nowej 
edycji planu zadania własne w zakresie komunikacji tylko 
do niezbędnych zadań służących szeroko rozumianemu 
interesowi publicznemu. Nie jesteśmy w stanie realizo-
wać zadań w zakresie komunikacji służących tylko wąsko 
rozumianemu interesowi prywatnemu, chociaż rozumie-
my problemy z tym związane. W świetle ograniczonych 
środków musimy hierarchizować cele ogólnopubliczne i 
dostosowywać je do niezbędnych potrzeb społecznych 
wybierając te które służą całej społeczności lokalnej.
  Zadośćuczynienie żądaniom wnoszącego uwagę ozna-
czałoby naruszenie przepisów i wymogów związanych z 
dyscyplina budżetową co w konsekwencji przyczyniłoby 
się do załamania fi nansowego oraz ograniczenia płynności 
fi nansowej gminy. Należy dodać, że polityka fi nansowa 
gminy musi uwzględniać przede wszystkim szeroko rozu-
miany interes społeczny i może ograniczać uprawnienia 
właścicieli nieruchomości w swobodnym korzystaniu ze 
swoich praw.
  W związku z powyższym na podstawie art. 17 pkt 12, 
w związku z art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), uwagę wniesioną w wyznaczo-
nym terminie, tj. do 20 sierpnia 2008 r., do w/w projektu 
zmiany planu rozpatrzono w taki sposób, że nie została 
ona uwzględniona.

Załącznik Nr 3
do uchwały nr XXIX/172/09 
Rady Gminy w Cewicach
z dnia 28 maja 2009 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego miejscowości BUKO-
WINA

  Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 
2003 r. (Dz. U. Nr 80, poz. 717 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i 
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Nr 141, poz. 1492) w sprawie sposobu realizacji inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań 
własnych gminy oraz zasad ich fi nansowania Rada Gminy 
w Cewicach rozstrzyga co następuje:

§ 1

  Przedmiotowa zmiana planu nie obejmuje inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej zaliczonych do zadań 
własnych gminy, w związku z powyższym nie ulegną zmia-
nie skutki fi nansowe uchwalenia zmienianego miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości 
Bukowina, z wyjątkiem kosztów związanych z wykupem 
terenów pod pasy drogowe dróg dojazdowych które spo-
wodowały dokonanie przedmiotowej zmiany planu. Tym 
samym koszt inwestycji z zakresu infrastruktury drogowej 
zaliczonych do zadań własnych gminy i zapisanych w zmie-
nianym planie zostanie pomniejszony o koszty związane z 
wykupem terenów przeznaczonych w zmienianym planie 
na układ drogowy niezbędny dla prawidłowego skomu-
nikowania nowoprojektowanej zabudowy mieszkaniowej 
na terenach stanowiących własność prywatną.

Załącznik Nr 4
do uchwały nr XXIX/172/09 
Rady Gminy w Cewicach
z dnia 28 maja 2009 r.

UJEDNOLICONY TEKST MIEJSCOWEGO PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

WSI BUKOWINA ZATWIERDZONEGO UCHWAŁĄ 
RADY GMINY CEWICE

Nr XXXI/230/05 Z DNIA 30 LISTOPADA 2005 r.

Rozdział I
Przepisy ogólne

§ 1

  Stosownie do uchwały Rady Gminy Cewice nr XI/56/07 
z dnia 20 lipca 2007 r. o przystąpieniu do sporządza-
nia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego dla wsi Bukowina uchwala się zmianę 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miejscowości Bukowina w granicach określonych na 
rysunku planu którego ustalenia wyrażone są w postaci 
zasad i sposobów zagospodarowania terenów określo-
nych niniejszą uchwałą oraz rysunkiem planu. Integralną 
część uchwały stanowią:
1. rysunek miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego, stanowiący załącznik nr 1,
2. wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospo-

darowania przestrzennego Gminy Cewice, stanowiący 
załącznik nr 2,

3. rozstrzygnięcie w zakresie rozpatrzenia wniesionych do 
planu uwag stanowiące załącznik nr 3 z uwzględnieniem 
rozstrzygnięć zawartych w załączniku nr 2 do uchwały 
zmieniającej przedmiotowy plan miejscowy,

4. rozstrzygnięcie o sposobie realizacji oraz o sposobie 
fi nansowania zapisanych w planie inwestycji z zakre-
su infrastruktury technicznej, należących do zadań 
własnych gminy, stanowiące załącznik nr 4 z uwzględ-
nieniem rozstrzygnięć zawartych w załączniku nr 3 do 
uchwały zmieniającej przedmiotowy plan miejscowy.

§ 2

  Rada gminy stwierdza że ustalenia planu wymienionego 
w § 1 są zgodne z ustaleniami Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Cewice zgodnie z treścią załącznika nr 2.

§ 3

  Rada gminy przyjmuje rozstrzygnięcia w zakresie rozpa-
trzenia wniesionych do planu uwag dokonane przez Wójta 
Gminy w ramach wykonania art. 17 pkt 12 ustawy zgodnie 
z treścią załącznika nr 3 z uwzględnieniem rozstrzygnięć 
zawartych w załączniku nr 2 do uchwały zmieniającej 
przedmiotowy plan miejscowy.

§ 4

  Rada gminy przyjmuje rozstrzygnięcia o sposobie rea-
lizacji oraz o sposobie fi nansowania zapisanych w planie 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących 
do zadań własnych gminy, stanowiące załącznik nr 4 z 
uwzględnieniem rozstrzygnięć zawartych w załączniku nr 3 
do uchwały zmieniającej przedmiotowy plan miejscowy.

§ 5

  Granice obszaru objętego planem są zgodne z grani-
cami określonymi w załączniku grafi cznym do uchwały nr 
XI/56/07 z dnia 20 lipca 2007 r. o przystąpieniu do sporzą-
dzania zmiany w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego dla wsi Bukowina.

§ 6

1. Obowiązującymi ustaleniami planu są „USTALENIA 
OBOWIAZUJĄCE” określone w oznaczeniach grafi cz-
nych.

2. Obszar planu dzieli się na JEDNOSTKI PLANU wy-
dzielone liniami rozgraniczającymi tereny o różnych 
sposobach użytkowania i zagospodarowania zgodnie 
z rysunkiem planu.

3. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jak i 
ustaleniach rysunku planu mowa jest o:
1) Planie - należy przez to rozumieć ustalenia planu o 

którym mowa w § 1 niniejszej uchwały.
2) Planszy podstawowej - należy przez to rozumieć 

rysunek planu na mapie w skali 1:2000 stanowiący 
załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3) Granicach opracowania - należy przez to rozumieć 
granice opracowania pokazane na rysunku planu.

4) Zabudowie - należy przez to rozumieć kompleks 
obiektów budowlanych lub obiekt budowlany, 
który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z 
przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz 
posiada fundamenty i dach, zgodnie z defi nicją pojęć 
w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo bu-
dowlane, przeznaczony do realizacji funkcji przezna-
czenia podstawowego lub funkcji towarzyszących.

5) Przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozu-
mieć takie przeznaczenie, które winno przeważać w 
danej jednostce planu wyznaczonej liniami rozgra-
niczającymi.

6) Funkcji podstawowej - należy przez to rozumieć 
przeznaczenie podstawowe.

7) Przeznaczeniu towarzyszącym – należy przez to ro-
zumieć przeznaczenie towarzyszące przeznaczeniu 
podstawowemu, ustalone rysunkiem planu

8) Funkcji towarzyszącej lub uzupełniającej - należy 
przez to rozumieć przeznaczenie towarzyszące

9) Nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to 
rozumieć linię zabudowy wszystkich kondygnacji 
przebiegającą jak na rysunku planu. Obowiązek 
uwzględnienia linii nie dotyczy zespołów wejścio-
wych, werand, wykuszy, balkonów, ryzalitów i in-
nych elementów architektonicznych stanowiących 
o estetyce obiektu.
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10) Jednostce planu – należy przez to rozumieć obszar 
wydzielony liniami rozgraniczającymi zgodnie z 
rysunkiem planu, któremu przyporządkowany jest 
symbol liczbowo – literowy do którego odnoszą 
się ustalenia przedmiotowego planu zawarte na 
rysunku planu oraz w części tekstowej.

11) DJP – duża jednostka przeliczeniowa inwentarza w 
rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzaju 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 
na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań 
związanych z kwalifi kowaniem przedsięwzięć do 
sporządzania raportów o oddziaływaniu na środo-
wisko.

12) Wielkotowarowa produkcja rolna – chów lub ho-
dowla zwierząt w liczbie nie niższej niż 240 DJP.

13) Powierzchni biologicznie czynnej – należy przez to 
rozumieć powierzchnię terenu czynną biologicznie 
w rozumieniu § 3 pkt 22 rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowia-
dać budynki i ich usytuowanie.

14) Przepisach szczególnych - należy przez to rozumieć 
przepisy obowiązujących ustaw wraz z aktami wy-
konawczymi.

15) Usługach nieuciążliwych - należy przez to rozu-
mieć:

  1. usługi w zakresie ogólnie przyjętego handlu 
detalicznego, z wyjątkiem handlu samochodami 
i motocyklami,

  2. usługi rzemiosła poza warsztatami obsługi sa-
mochodów, myjniami i stacjami paliw,

  3. usługi gastronomiczne,
  4. usługi łączności, informacji i pocztowe,
  5. usługi biurowe, pośrednictwa finansowego, 

prawne, administracyjne, z wyjątkiem usług 
pogrzebowych.

  6. usługi ochrony zdrowia i opieki społecznej, me-
dyczne poza szpitalami i obiektami lecznictwa 
zamkniętego,

  7. usługi związane z rekreacją i wypoczynkiem, tu-
rystyką i sportem oraz usługi w zakresie obsługi 
ruchu turystycznego,

  8. usługi kultu religijnego, kultury i rozrywki,
  9. usługi w zakresie prania, czyszczenia, sprzątania 

budynków, fryzjerskie, kosmetyczne,
10. usługi z zakresu administracji i bezpieczeństwa 

publicznego,
11. usługi nauki i oświaty,

  oraz usługi inne, o podobnym stopniu uciążliwości, 
których funkcjonowanie:
a) nie powoduje przekroczenia żadnego z parame-

trów dopuszczalnego poziomu szkodliwych lub 
uciążliwych oddziaływań na środowisko poza 
zajmowanym obiektem,

b) nie jest źródłem uciążliwych lub szkodliwych od-
padów, nie powoduje nieodwracalnych zmian w 
środowisku przyrodniczym w obrębie zajmowanej 
działki,

c) w żaden inny znaczący sposób nie pogarsza 
warunków użytkowania terenów sąsiadujących, 
w szczególności nie przekracza dopuszczalnego 
poziomu hałasu zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami szczegółowymi, nie powoduje wibracji o 
natężeniu oddziałującym szkodliwie na środowi-
sko a zwłaszcza na zdrowie ludzi oraz otaczające 
obiekty budowlane, nie powoduje powstawania 

promieniowania niejonizującego, stwarzającego 
zagrożenie zdrowia i życia ludzi, uszkodzenie albo 
zniszczenie środowiska, nie powoduje emisji 
substancji zanieczyszczających powietrze atmo-
sferyczne lub emisji nieprzyjemnych zapachów 
w ilościach ponadnormatywnych.

16) Obszarach przekształceń - należy przez to rozumieć: 
Obszary istniejącej skoncentrowanej zabudowy 
zagrodowej wzdłuż pasów drogowych na których 
planowane jest zagospodarowanie w zależności 
od nowopowstających potrzeb i możliwości inwe-
stycyjnych. W obszarach przekształceń zakłada się 
dominujący udział funkcji zabudowy zagrodowej 
z dopuszczeniem wprowadzenia innych funkcji 
które przyczynią się do rozwoju i urbanizacji wsi. 
W szczególności
a) funkcja mieszkaniowa jednorodzinna, mieszkal-

no-usługowa,
b) usługi drobnego handlu, gastronomii, rzemio-

sła;
c) usługi turystyki,
d) usługi kultury i oświaty, służby zdrowia,
e) usługi w zakresie administracji, łączności,
f) nieuciążliwa drobna wytwórczość oraz inne 

usługi nieuciążliwe.
  Ustala się zakaz lokalizowania w terenach przekształ-

ceń funkcji uciążliwych, takich jak:
a) przemysł, składowanie i magazynowanie o cha-

rakterze wielkotowarowym,
b) funkcji rolniczych o charakterze wielkotowarowym 

w zakresie hodowli i upraw jak i produkcji
c) funkcji technicznych związanych z infrastrukturą 

techniczną o charakterze ponad lokalnym.

Rozdział II
Przedmiot ustaleń

§ 7

1. Przedmiotem ustaleń planu jest dokonanie ustaleń 
określonych w art. 15 ustawy, w szczególności:
1) ustalenie przeznaczenia podstawowego i towarzy-

szącego dla terenów objętych opracowaniem,
2) określenie zasad ochrony i kształtowania ładu prze-

strzennego,
3) określenie przebiegu linii rozgraniczających tereny o 

różnym sposobie użytkowania lub różnych zasadach 
zagospodarowania,

4) ustalenie zasad i warunków scalania i podziału nie-
ruchomości,

5) ustalenie zasad obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej,

6) określenie lokalnych warunków i zasad kształtowania 
zabudowy oraz urządzenia terenu, w tym również 
linii zabudowy,

7) określenie warunków zagospodarowania terenów.

Rozdział III
Przeznaczenie terenów objętych granicami planu

§ 8

1. Zachowuje się użytkowanie rolne gruntów na terenach 
oznaczonych symbolem R.

2. Przeznacza się tereny objęte planem, z wyjątkiem 
adaptowanych terenów rolnych, na funkcje określone 
przedmiotowym planem.

3. Zmienia się dotychczasowy sposób użytkowania,z 
użytkowania rolnego na nierolniczy, stosownie do 
uzyskanych zgód Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żyw-
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nościowej i Wojewody Pomorskiego na przeznaczenie 
terenów w obrębie opracowania na cele nierolnicze i 
nieleśne.
•  Zgoda Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr: 

GZ.tr.057/602-153/05 z dnia 21 czerwca 2005 r. na 
przeznaczenie na cele nierolnicze 14,28ha gruntów 
rolnych klasy III położonych na terenie wsi Bukowi-
na gm. Cewice, przewidzianych pod budownictwo 
mieszkaniowe, usługi, przemysł, zieleń urządzona i 
komunikację.

•  Zgoda nr ŚR/R-Z/HW/7711-1/1/05 na przeznaczenie 
na cele nierolnicze powierzchni 27,14ha użytków 
rolnych klasy IV wytworzonych z gleb pochodzenia; 
w tym RIVa-10,88ha; RIVb-12,98 i Ł,PsIV-3,28ha 
położonych w obrębie Bukowina gmina Cewice, po-
wiat Lębork wnioskowanych na cele mieszkaniowe, 
usługowe, przemysłowe i tereny komunikacyjne.

4. Ustala się przeznaczenie terenów, w granicach wy-
dzielonych liniami rozgraniczającymi, oznaczonych na 
rysunku planu:
  1) Symbolem E – teren urządzeń elektroenergetycz-

nych (rozdzielnia elektroenergetyczna);
  2) Symbolem CPJ – pas ciągu pieszo-rowerowego;
  3) Symbolem KD – teren komunikacji lokalnej – pas 

drogi dojazdowej;
  4) Symbolem KDL – teren komunikacji lokalnej – pas 

drogi lokalnej;
  5) Symbolem KDZ – teren komunikacji ponadlokalnej 

– pas drogi zbiorczej;
  6) Symbolem KDG – teren komunikacji ponadlokalnej 

– pas drogi głównej (wojewódzkiej DW 214);
  7) Symbolem MN – tereny funkcji mieszkalnej jedno-

rodzinnej;
  8) Symbolem ML – teren zabudowy letniskowej;
  9) Symbolem MN/U – teren zabudowy mieszkalno- 

usługowej;
10) Symbolem K – tereny urządzeń tłocznej kanalizacji 

sanitarnej;
11) Symbolem KS – tereny funkcji obsługi komunika-

cji;
12) Symbolem P – tereny przemysłowe;
13) Symbolem R – tereny rolne;
14) Symbolem RP – tereny produkcji rolnej roślinnej 

i zwierzęcej;
15) Symbolem RM/U – tereny przekształceń;
16) Symbolem U – tereny funkcji usługowych;
17) Symbolem UO – tereny usług oświaty;
18) Symbolem UP – tereny usług publicznych;
19) Symbolem UR – tereny kultu religijnego;
20) Symbolem UT – tereny rekreacyjno - wypoczyn-

kowe;
21) Symbolem W – teren infrastruktury technicznej;
22) Symbolem WS – tereny wód powierzchniowych;
23) Symbolem ZL – tereny leśne;
24) Symbolem ZP – teren zieleni parkowej;
25) Symbolem ZCE – tereny nieczynnego cmenta-

rza;
26) Symbolem ZI – tereny zieleni izolacyjnej;
27) Symbolem IS – tereny funkcji specjalnej

5. W ramach zagospodarowania w/w wymienionych te-
renów dopuszcza się ponadto lokalizację:
1) obiektów i urządzeń towarzyszących funkcji przezna-

czenia podstawowego
2) wyodrębnionych terenów zieleni urządzonej w pa-

sach drogowych.
3) urządzeń infrastruktury technicznej niezbędnych do 

prawidłowego funkcjonowania obiektów przezna-
czenia podstawowego.

Rozdział IV
Obowiązujące zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego

§ 9

1. Elementami kształtującymi ład przestrzenny na obszarze 
objętym przedmiotowym planem są:
1) linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użyt-

kowania lub różnych zasadach zagospodarowania;
2) nieprzekraczalne linie zabudowy;
3) ustalenia w zakresie struktury funkcjonalno-prze-

strzennej obszaru planu zawarte na rysunku planu;
4) ustalenia w zakresie zasad kształtowania jednostek 

planu zawarte w ustaleniach szczegółowych (kartach 
terenów), w szczególności:

a) ustalenia w zakresie parametrów i wskaźników 
urbanistycznych zabudowy i zagospodarowania 
terenów;

b) ustalenia w zakresie ochrony elementów środowiska 
przyrodniczego oraz zasad kształtowania terenów 
zieleni.

Rozdział V
Obowiązujące zasady ochrony dziedzictwa 

kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej

§ 10

1. Wyznacza się, zgodnie z rysunkiem planu, strefę bez-
względnej ochrony archeologicznej.

2. Dla wyznaczonej strefy bezwzględnej ochrony arche-
ologicznej stanowisk archeologicznych ustala się bez-
względny zakaz zabudowy.

3. Wyznacza się, zgodnie z rysunkiem planu, strefę względ-
nej ochrony archeologicznej.

4. Dla wyznaczonej strefy względnej ochrony archeolo-
gicznej stanowisk archeologicznych ustala się obowią-
zek przeprowadzenia archeologicznych badań ratowni-
czych wyprzedzających inwestycyjne prace ziemne w 
granicach lokalizacji obiektów budowlanych, w zakresie 
określonym decyzją Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków

5. Wyznacza się, zgodnie z rysunkiem planu, strefę obser-
wacji archeologicznej.

6. Dla wyznaczonej strefy obserwacji archeologicznej 
ustala się obowiązek przeprowadzenia archeologicz-
nych badań interwencyjnych prowadzonych w trakcie 
nowych procesów inwestycyjnych w granicach lokali-
zacji obiektów budowlanych, w zakresie określonym 
decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

7. Ustala się konieczność uzyskania szczegółowych 
wytycznych konserwatorskich dla każdego zamiaru 
inwestycyjnego dotyczącego obiektu zarejestrowanego 
w rejestrze zabytków Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków (według oznaczeń na rysunku planu).

Rozdział VI
Obowiązujące zasady ochrony środowiska, przyrody 

i krajobrazu kulturowego

§ 11

1. Bezwzględnie zachować warunki zagospodarowa-
nia terenów znajdujących się w granicach Obszaru 
Chronionego Krajobrazu „Fragment Pradoliny Łeby i 
wzgórza morenowe na południe od Lęborka” określone 
rozporządzeniem nr 10/98 Wojewody Słupskiego z dnia 
19.08.1998 oraz uchwałą nr X/42/81 WRN w Słupsku z 
dnia 8 grudnia 1981.
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2. Zakazuje się lokalizowania na obszarze planu wszelkich 
funkcji związanych z użytkowaniem obiektów bądź 
działalnością usługową mogących naruszyć istniejące 
przepisy w zakresie ochrony środowiska. Ewentualna 
uciążliwość prowadzonej działalności winna zamykać 
się w granicach działek do których inwestor posiada 
prawny tytuł własności.

3. W trakcie realizacji planowanego zainwestowania 
należy zabezpieczyć przed zniszczeniem występujące 
w granicach terenu elementy przyrody ożywionej i 
nieożywionej objęte ochroną gatunkową lub inne cenne 
z punktu widzenia ochrony elementy przyrodnicze, w 
tym wartościowy drzewostan i inne cenne zbiorowiska 
roślinne.

4. Dla terenów funkcji obsługi komunikacji samochodowej 
obowiązuje zastosowanie rozwiązań technologicznych i 
technicznych eliminujących możliwość awarii i skażenia 
środowiska naturalnego.

5. Ustala się obowiązek bezwzględnego odprowadzenia 
ścieków socjalno – bytowych do systemu komunalnej 
sieci kanalizacji sanitarnej po jej zrealizowaniu.

6. Ustala się, że ustalone przedmiotowym planem funkcje 
i sposób ich realizacji w jednostce planu nie spowodu-
je:
1) przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu;
2) emisji substancji zanieczyszczających powietrze 

atmosferyczne w ilościach ponadnormatywnych,
3) wystąpienia wibracji o natężeniu oddziałującym 

szkodliwie na środowisko a zwłaszcza na zdrowie 
ludzi oraz otaczające obiekty budowlane,

4) wystąpienia promieniowania niejonizującego, 
stwarzającego zagrożenie zdrowia i życia ludzi, bądź 
uszkodzenia albo zniszczenia środowiska,

5) zrzutu ścieków które mogły by zakłócić istniejącą 
równowagę systemu ekologicznego najbliższego 
otocznie oraz wywołać pogorszenie jakości środo-
wiska przyrodniczego.

7. Maksymalny wskaźnik procentowy powierzchni zabu-
dowanej do powierzchni działek oraz powierzchni bio-
logicznie czynnej zgodnie z ustaleniami szczegółowymi 
dla poszczególnych jednostek planu.

Rozdział VII
Ustalenia dotyczące zasad i warunków scalania 

i podziału nieruchomości oraz renty planistycznej

§ 12

1. W obszarze opracowania nie ustala się obowiązku 
wykonania procedury scalania i wtórnego podziału

2. Przebieg linii rozgraniczających tereny o różnym sposo-
bie użytkowania może być zmieniony w celu dostosowa-
nia go do aktualnego stanu własności lub użytkowania 
pod warunkiem, że odległość linii nowopoprowadzonej 
od ustalonej na rysunku planu nie przekroczy 5m oraz, 
że powierzchnia żadnego z obszarów z podstawowym 
przeznaczeniem nie będzie pomniejszona o więcej niż 
20% powierzchni ustalonej na rysunku planu.

3. Dozwala się wydzielanie nowych działek z terenu 
przeznaczenia podstawowego związane ze zmianą 
własności zabudowy bądź terenu. Na nowowydzielo-
nych działkach bilansować przestrzeń niezbędną dla 
prawidłowego funkcjonowania zabudowy biorąc pod 
uwagę niezbędne funkcje towarzyszące (między innymi 
miejsce gromadzenia odpadów stałych oraz dojazd ko-
łowy wraz z niezbędną ilością miejsc parkingowych).

4. Ustala się zakaz komunikowania terenów powstałych 
w wyniku dopuszczonych wtórnych podziałów geode-

zyjnych bezpośrednio przyległych do pasa drogowego 
drogi wojewódzkiej, z jej pasa drogowego.

5. Dozwala się na dokonywanie wtórnych podziałów 
geodezyjnych w celu wydzielenia samodzielnych dzia-
łek budowlanych wg zasad określonych ustaleniami 
szczegółowymi dla terenów.

6. Szczegółowe zasady w zakresie zasad podziałów geode-
zyjnych i parametrów działek określa się w ustaleniach 
szczegółowych dla jednostek.

7. Ustala się 30% stawkę procentową służącą do naliczenia 
jednorazowej opłaty w stosunku do wzrostu wartości 
terenu w momencie obrotu nieruchomością zgodnie z 
art. 36 ust. 4 ustawy.

Rozdział VIII
Obowiązujące zasady modernizacji, rozbudowy 
i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej

§ 13

1. Ustalenia w zakresie komunikacji.
1) powiązanie komunikacyjne obszaru planu z układem 

zewnętrznym i układem śródmiejskim w oparciu o 
istniejącą drogę wojewódzką DW 214.

2) obsługa komunikacyjna terenów objętych planem z 
projektowanych i adaptowanych dróg powiatowych 
i ulic zbiorczych oraz projektowanym układem we-
wnętrznych dróg lokalnych i dojazdowych,

3) wskaźniki w zakresie komunikacji i zasad organizacji 
miejsc parkingowych zgodnie z ustaleniami szczegó-
łowymi dla terenów.

2. Ustalenia w zakresie zaopatrzenia w wodę:
1) Zaopatrzenie w wodę należy zrealizować z istniejącej 

gminnej sieci wodociągowej na warunkach określo-
nych przez zarządzającego siecią.

2) Dla obsługi planowanej rozbudowy przewiduje się 
wykonać sieć wodociągową przebiegającą w nowo-
projektowanych pasach ulic lokalnych. Projektowane 
obiekty podłączyć bezpośrednio do projektowanej 
sieci wodociągowej.

3. Ustalenia w zakresie odprowadzenie ścieków i wód 
opadowych.
1) Ustala się sukcesywne wyposażenie miejscowości w 

system kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej.
2) Do wybudowanego systemu sanitarnej kanalizacji 

grawitacyjno-tłocznej wprowadzić ścieki sanitarne 
z miejscowości Bukowina – Letnisko.

3) Zebrane ścieki sanitarne z terenu wsi przetłoczyć do 
miejscowości Łebunia i dalej do oczyszczalni ście-
ków w Lęborku zgodnie z ustaleniami miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla trasy 
kanalizacji sanitarnej w gminie Cewice.

4) Orientacyjny przebieg kolektorów tłocznych kana-
lizacji sanitarnej pokazano na planie. Szczegółowy 
przebieg zostanie ustalony na etapie projektu budow-
lanego przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

5) Do czasu realizacji komunalnej sieci kanalizacji 
sanitarnej dozwala się na stosowanie lokalnych 
odbiorników ścieków (indywidualnych zbiorników 
bezodpływowych). Ustala się bezwzględny obo-
wiązek odprowadzenia ścieków sanitarnych do ww 
systemowej sieci kanalizacji sanitarnej po jej wybu-
dowaniu.

6) Odprowadzenie wód opadowych w obrębie granic 
własnych działek. Ustala się zakaz odprowadzania 
wód opadowych do sieci kanalizacji sanitarnej
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7) W granicach terenów funkcji specjalnej (IS) oraz 
funkcji związanych z obsługą ruchu samochodowego 
(KS) a także na terenach funkcji przemysłowych (P) 
obowiązuje zakaz powierzchniowego odprowadze-
nia wód opadowych z dróg, parkingów i placów w 
sposób niezorganizowany.

4. Ustalenia w zakresie melioracji:
1) Zabudowanie obszaru zmeliorowanego w wyniku 

którego zlikwidowane zostaną istniejące urządzenia 
meliorujące wymaga wykonania urządzeń melio-
racyjnych zapobiegających powstaniu szkód na 
terenach przyległych.

5. Ustalenia w zakresie zaopatrzenia ciepło:
1) stosować rozwiązania indywidualne w oparciu o 

ekologiczne niskoemisyjne czynniki grzejne np. olej 
opałowy, gaz, energia elektryczna, biopaliwa, pom-
py cieplne. Zakaz stosowania paliw stałych, których 
spalanie skutkuje ponadnormatywnym zanieczysz-
czeniem powietrza;

2) dozwala się stosowanie centralnych systemów 
grzewczych opartych o produkcję ciepła przez jed-
nostki wyspecjalizowane.

6. Ustalenia w zakresie zaopatrzenie w energię elektrycz-
ną:
1) adaptuje się w miarę potrzeb istniejące, napowietrz-

ne linie średniego napięcia,
2) przewiduje się docelową likwidację stacji transforma-

torowej 15/0,4 kVT-663 na obszarze 9.MN (posado-
wionej na gruntach prywatnych) i jej przeniesienie do 
kontenerowej stacji małogabarytowej na teren 2.E. 
Istniejące obciążenie przejmie stacja projektowana,

3) dla potrzeb nowej zabudowy przewiduje się rozbu-
dowę stacji T-744 na wydzielonej działce 3.E oraz 
przeniesienie i rozbudowę stacji T-978 znajdującej 
się na terenie oznaczonym 1.P na wydzielony teren 
oznaczony 4.E. W miejsce stacji istniejących propo-
nuje się postawić stacje transformatorowe 15/0,4 kV 
małogabarytowe,

4) dla zasilenia odbiorców działek 15.MN, 16MN, 17MN, 
18.MN przewiduje się budowę na wydzielonym tere-
nie 1.E stacji transformatorowej małogabarytowej,

5) warunkiem lokalizacji stacji transformatorowych 
15/0,4 kV na terenach objętych planem jest wykup 
gruntów na ten cel,

6) dostawa mocy i energii elektrycznej odbywać się 
będzie za pomocą kablowych linii elektroenergetycz-
nych NN, przewidzianych do wykonania na podsta-
wie warunków technicznych i umów o przyłączenie 

zawartych z inwestorami przez Zakład Energetycz-
ny,

7) na terenie objętym planem przewiduje się oświet-
lenie zewnętrzne. Projekt oświetlenia zewnętrznego 
wykonany będzie na podstawie warunków technicz-
nych i umów o przyłączenie zawartych z inwestorami 
przez Zakład Energetyczny,

8) sieć i obiekty infrastruktury elektroenergetyki śred-
niego i niskiego napięcia rozbudowywać sukcesyw-
nie, przy uwzględnieniu kolejności zabudowy terenu 
objętego planem,

9) kioski wolnostojących stacji transformatorowo - 
rozdzielczych 15/0,4 kV powinny charakteryzować 
się zminimalizowanymi gabarytami i wystrojem 
architektonicznym harmonizującym z otaczającą 
zabudową.

7. Ustalenia w zakresie gospodarki odpadami:
1) wprowadza się bezwzględny obowiązek selektywne-

go postępowania z odpadami komunalnymi. Ustala 
się gromadzenie i selektywną zbiórkę odpadów 
stałych, ich wywóz przez specjalistyczne służby na 
składowisko odpadów.

2) na obszarze planu zakazuje się wykorzystywania 
i unieszkodliwiania odpadów technologicznych. 
Wykluczone jest składowanie odpadów celem ich 
unieszkodliwiania. Dopuszcza się gromadzenie w/w 
odpadów w pojemnikach służących do czasowego 
gromadzenia z uwzględnieniem możliwości ich 
segregacji i późniejszy ich wywóz w celu utylizacji 
przez specjalistyczne jednostki;

3) ustala się zakaz wytwarzania odpadów niebezpiecz-
nych w terenie objętym opracowaniem.

Rozdział IX
Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, 

urządzania i użytkowania terenów

§ 14

1. Dopuszcza się dotychczasowy sposób użytkowania 
terenu do czasu realizacji ustaleń planu.

2. Zakazuje się tymczasowego użytkowania, zagospo-
darowani i urządzania terenu w sposób niezgodny z 
ustalonym w przedmiotowym planie.

Rozdział X
Ustalenia szczegółowe (karty jednostek)

dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi 
różne sposoby użytkowania

Poz. 3236
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JEDNOSTKA PLANU 1.CPJ, 2.CPJ, 3.CPJ

FUNKCJA PRZEZNACZENIA 
PODSTAWOWEGO JEDNOSTKI 

PLANU
ADAPTOWANY CI G PIESZO-JEZDNY 

  1. USTALENIA W ZAKRESIE LOKALIZACJI 

Adaptowa  lokalizacj  – wyznaczy  w dostosowaniu do istniej cego przebiegu zwyczajowego zgodnie z 
rysunkiem planu. Powi za  funkcjonalnie z obszarem 1.UT, 3.KDZ, 25.KD. 

  2. MINIMALNA SZEROKO  W LINIACH ROZGRANICZAJ CYCH
Szeroko  pasa minimum 12,0m. Ci g jednopasmowy, bez rozdzia u pasa komunikacji pieszo-rowerowej. 
Adaptuje si  istniej cy przebieg zgodnie z rysunkiem planu.  

  3. PARKINGI  
Dozwala si  na lokalizacj  miejsc parkowania zwi zanych bezpo rednio z pasem drogowym. Miejsca 
grupowa  po 3 i rozdziela  zieleni  urz dzon .

  4. WSKAZANIA DLA ORGANIZACJI RUCHU 
Zakaz wjazdu dla pojazdów o masie powy ej 2 ton (oznakowa ).
Pierwsze stwo ruchu pieszego (oznakowa ).

  5. INNE ZAPISY 
Dopuszczalne elementy zagospodarowania pasa drogowego: 
• ziele  ozdobna i elementy ma ej architektury. 
• pojedyncze wolnostoj ce parterowe obiekty kubaturowe nie zwi zane trwale z pod o em takie jak 

kioski, budki telefoniczne, wiaty, deszczochrony itp. 
Istniej ce ci gi zmodernizowa  zgodnie z wymaganiami norm i obowi zuj cych przepisów techniczno-
budowlanych.  
Nawierzchnie utwardza  elementami drobnowymiarowymi umo liwiaj cymi infiltracje wód opadowych 
do gruntu. 

JEDNOSTKA PLANU 1.E, 2E, 3.E, 4.E

FUNKCJA PRZEZNACZENIA 
PODSTAWOWEGO JEDNOSTKI 

PLANU

TEREN INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 
(ROZDZIELNIA ELEKTROENERGETYCZNA)

  1. USTALENIA W ZAKRESIE LOKALIZACJI 

Wydzieli  geodezyjnie zgodnie z rysunkiem planu.  

  2. USTALENIA DLA ZABUDOWY 

Dozwala si  na zabudow  w cis ej granicy dzia ki.
Forma architektoniczna obiektu w dostosowaniu do s siaduj cej zabudowy.

  3. OBSZARY ZAGRO E

Strefa potencjalnego ha asu, promieniowania niejonizuj cego oraz wibracji o nat eniu oddzia uj cym 
szkodliwie na rodowisko, a zw aszcza na zdrowie ludzi oraz otaczaj ce obiekty budowlane. 

  4. WARUNKI WYNIKAJ CE Z OCHRONY RODOWISKA

Potencjalne uci liwo ci eksploatacji ograniczy  do obszaru dzia ki poprzez zastosowanie technologii 
poch aniaj cych lub t umi cych ha as lub wibracje o nat eniu ponadnormatywnym oraz zieleni 
t umi cej ha as

  5. INNE ZAPISY 

Teren wolny od zabudowy i urz dze  technicznych zagospodarowa  zieleni  urz dzon . Dojazd ko owy
do stacji z otaczaj cych dróg dojazdowych i lokalnych.. 

JEDNOSTKA PLANU 1.K, 2.K

FUNKCJA PRZEZNACZENIA 
PODSTAWOWEGO JEDNOSTKI 

PLANU

TEREN INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 
(PRZEPOMPOWNIA CIEKÓW)

  1. USTALENIA W ZAKRESIE LOKALIZACJI 

Wydzieli  geodezyjnie zgodnie z rysunkiem planu.  

  2. OBSZARY ZAGRO E
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Strefa potencjalnego ha asu, szkodliwych emisji, zanieczyszcze  powietrza, gleby i wód oraz wibracji o
nat eniu oddzia uj cym szkodliwie na rodowisko, a zw aszcza na zdrowie ludzi oraz otaczaj ce obiekty 
budowlane.

  3. WARUNKI WYNIKAJ CE Z OCHRONY RODOWISKA

Potencjalne uci liwo ci eksploatacji ograniczy  do obszaru dzia ki poprzez zastosowanie technologii
poch aniaj cych lub t umi cych ha as, wibracje oraz emisje o nat eniu ponadnormatywnym,
niweluj cych zagro enia dla gleby i wód . 
W zagospodarowaniu terenu stosowa  rozwi zania techniczne, przewidziane odpowiednimi przepisami
techniczno-budowlanymi, zapobiegaj ce ponadnormatywnemu ska eniu gleby i wód podziemnych oraz 
ponadnormatywnym emisjom zapachowym i zanieczyszczeniom powietrza.

  4. INNE ZAPISY

Teren wolny od zabudowy i urz dze  technicznych zagospodarowa  zieleni  izolacyjn . Dojazd ko owy
do stacji z otaczaj cych dróg dojazdowych i lokalnych..

JEDNOSTKA PLANU 7.KD, 8.KD, 9.KD, 10.KD, 24.KD, 

FUNKCJA PRZEZNACZENIA
PODSTAWOWEGO
JEDNOSTKI PLANU

NOWOPROJEKTOWANA DROGA DOJAZDOWA 

  1. MINIMALNA SZEROKO  W LINIACH ROZGRANICZAJ CYCH
32.KD, 37.KD, 38.KD – minimum 10,0m.
7.KD, 8.KD, 9.KD, 10.KD, 24.KD – minimum 12,0 m.
Wytyczy  geodezyjnie zgodnie z rysunkiem planu.

  2. PARKINGI
32.KD, 37.KD, 38.KD – parkowanie wy cznie na terenach posesji przyleg ych.
7.KD, 8.KD, 9.KD, 10.KD, 24.KD - dozwala si  na lokalizacj  miejsc postojowych parkowania wzd u nego
bezpo rednio zwi zanych z pasem drogowym. Parkingi grupowa  po 3 i rozdziela  zieleni  urz dzon .

  3. WSKAZANIA DLA ORGANIZACJI RUCHU
Spowolni  ruch ko owy (ograniczenie pr dko ci oznakowaniem).
7.KD – ulica zako czona placem manewrowym.

  4. INNE ZAPISY
Dopuszczalne elementy zagospodarowania pasa drogowego:
• ziele  ozdobna i elementy ma ej architektury. 
• Pojedyncze wolnostoj ce parterowe obiekty kubaturowe nie zwi zane trwale z pod o em takie jak

kioski, budki telefoniczne, itp.
• cie ki rowerowe. 

Oznakowa  jako stref  zamieszkania.

JEDNOSTKA PLANU 2.KD, 11.KD, 12.KD

FUNKCJA PRZEZNACZENIA
PODSTAWOWEGO
JEDNOSTKI PLANU

NOWOPROJEKTOWANA DROGA DOJAZDOWA 
(DOJAZD W FORMIE SI GACZA)

  1. MINIMALNA SZEROKO  W LINIACH ROZGRANICZAJ CYCH
Szeroko  pasa drogowego – minimum 10,0m, 
11.KD, 12.KD, 38.KD, 40.KD – ulice zako czy  placem manewrowym.
Wytyczy  geodezyjnie zgodnie z rysunkiem planu.

  2. PARKINGI
Parkowanie wy cznie na terenach posesji przyleg ych.

  3. WSKAZANIA DLA ORGANIZACJI RUCHU
Spowolni  ruch ko owy (ograniczenie pr dko ci oznakowaniem).

  4. INNE ZAPISY
Dopuszczalne elementy zagospodarowania pasa drogowego - ziele ozdobna i elementy ma ej
architektury.
Oznakowa  jako stref  zamieszkania.

JEDNOSTKA PLANU 3.KD, 4.KD, 5.KD, 6.KD, 

FUNKCJA PRZEZNACZENIA
PODSTAWOWEGO
JEDNOSTKI PLANU

ADAPTOWANA DROGA DOJAZDOWA 

  1. MINIMALNA SZEROKO  W LINIACH ROZGRANICZAJ CYCH
3.KD, 4.KD – zmienna, minimum 10,0m
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5.KD, 6.KD – zmienna, minimum 12,0 m
Wyznaczy  (skorygowa ) zgodnie z rysunkiem planu.

  2. PARKINGI
3.KD, 4.KD - parkowanie wy cznie na terenach posesji przyleg ych.
5.KD, 6.KD – dozwala si  na lokalizacj  miejsc postojowych parkowania wzd u nego bezpo rednio
zwi zanych z pasem drogowym. Parkingi grupowa  po 3 i rozdziela  zieleni  urz dzon .

  3. WSKAZANIA DLA ORGANIZACJI RUCHU
Spowolni  ruch ko owy (ograniczenie pr dko ci oznakowaniem).

  4. INNE ZAPISY
Istniej ce drogi zmodernizowa  zgodnie z wymaganiami norm i obowi zuj cych przepisów techniczno-
budowlanych.
Dopuszczalne elementy zagospodarowania pasa drogowego:
• ziele  ozdobna i elementy ma ej architektury. 
• cie ki rowerowe. 

JEDNOSTKA PLANU 13.KD, 14.KD, 17.KD, 18.KD, 25.KD, 26.KD, 27.KD, 28.KD, 29.KD, 31.KD

FUNKCJA PRZEZNACZENIA
PODSTAWOWEGO
JEDNOSTKI PLANU

ADAPTOWANA DROGA DOJAZDOWA 

  1. MINIMALNA SZEROKO  W LINIACH ROZGRANICZAJ CYCH
13.KD, 14.KD, 17.KD, 18.KD, 26.KD, 27.KD, 28.KD, 31.KD –  minimum 10,0m.
25.KD – minimum 12,0 m
29.KD – szeroko  pasa zmienna, adaptowa  przebieg zwyczajowy zgodnie z rysunkiem planu.
Wyznaczy  (skorygowa ) zgodnie z rysunkiem planu.

  2. PARKINGI
Parkowanie wy cznie na terenach przyleg ych posesji. 25.KD - dozwala si  na lokalizacj  miejsc 
postojowych parkowania wzd u nego bezpo rednio zwi zanych z pasem drogowym. Parkingi grupowa
po 3 i rozdziela  zieleni  urz dzon .

  3. WSKAZANIA DLA ORGANIZACJI RUCHU
Spowolni  ruch ko owy (ograniczenie pr dko ci oznakowaniem).

  4. INNE ZAPISY
Dopuszczalne elementy zagospodarowania pasa drogowego:
• ziele  ozdobna i elementy ma ej architektury. 
• Pojedyncze wolnostoj ce parterowe obiekty kubaturowe nie zwi zane trwale z pod o em takie jak

kioski, budki telefoniczne, itp.
• cie ki rowerowe. 

Istniej ce drogi zmodernizowa  zgodnie z wymaganiami norm i obowi zuj cych przepisów techniczno-
budowlanych.
Oznakowa  jako stref  zamieszkania.

JEDNOSTKA PLANU 1.KDL, 2.KDL, 3.KDL, 4.KDL, 5.KDL, 6.KDL, 7.KDL

FUNKCJA PRZEZNACZENIA
PODSTAWOWEGO
JEDNOSTKI PLANU

ADAPTOWANA DROGA LOKALNA 

  1. MINIMALNA SZEROKO  W LINIACH ROZGRANICZAJ CYCH
Szeroko  pasa drogowego – 12,0 m. 
Wyznaczy  (skorygowa ) zgodnie z rysunkiem planu.

  2. PARKINGI
Dozwala si  na lokalizacj miejsc postojowych parkowania wzd u nego bezpo rednio zwi zanych z pasem
drogowym. Miejsca postojowe grupowa po 3 i rozdziela  zieleni  urz dzon .

  3. WSKAZANIA DLA ORGANIZACJI RUCHU
Spowolni  ruch ko owy (ograniczenie pr dko ci oznakowaniem).

  4. INNE ZAPISY
Dopuszczalne elementy zagospodarowania pasa drogowego:
• ziele  ozdobna i elementy ma ej architektury. 
• pojedyncze wolnostoj ce parterowe obiekty kubaturowe nie zwi zane trwale z pod o em takie jak

kioski, budki telefoniczne, itp.
• cie ki rowerowe. 

Istniej ce drogi zmodernizowa  zgodnie z wymaganiami norm i obowi zuj cych przepisów techniczno-
budowlanych.
Oznakowa  jako stref  zamieszkania.
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JEDNOSTKA PLANU 1.KDG1/2

FUNKCJA PRZEZNACZENIA
PODSTAWOWEGO
JEDNOSTKI PLANU

ADAPTOWANA DROGA WOJEWÓDZKA (DW 214) 

  1. MINIMALNA SZEROKO  W LINIACH ROZGRANICZAJ CYCH
Szeroko  pasa drogowego zmienna, od oko o 27,0 m do oko o 30,0m zgodnie z granicami aktualnej 
w asno ci.

  2. PARKINGI
Zakaz parkowania. Parkowanie w granicach posesji i pasów drogowych dróg przyleg ych

  3. WSKAZANIA DLA ORGANIZACJI RUCHU
Na terenie zabudowy spowolni  ruch ko owy.
Po czenie z drogami zbiorczymi 1.KDZ i 2.KDZ rozwi za  na etapie projektu budowlanego.

  4. INNE ZAPISY
Dopuszczalne elementy zagospodarowania pasa drogowego:
• ziele  ozdobna i elementy ma ej architektury, elementy reklamowe.
• pojedyncze wolnostoj ce parterowe obiekty kubaturowe nie zwi zane trwale z pod o em takie jak

kioski, budki telefoniczne, itp.
Istniej c  drog  zmodernizowa  zgodnie z wymaganiami norm i obowi zuj cych przepisów techniczno-
budowlanych, w miar  mo liwo ci technicznych zachowuj c warto ciowy drzewostan.

JEDNOSTKA PLANU 1.KDZ1/2, 2.KDZ1/2, 3.KDZ1/2

FUNKCJA PRZEZNACZENIA
PODSTAWOWEGO
JEDNOSTKI PLANU

ADAPTOWANA DROGA GMINNA . 
(DROGA ZBIORCZA)

  1. MINIMALNA SZEROKO  W LINIACH ROZGRANICZAJ CYCH
1.KDZ - szeroko  pasa drogowego: 18,0m.
2. KDZ, 3. KDZ - szeroko pasa drogowego zmienna, do 20,0 m. 
Wyznaczy  (skorygowa ) zgodnie z rysunkiem planu.

  2. PARKINGI
Na terenie zabudowy dozwala si na lokalizacje miejsc postojowych parkowania wzd u nego
bezpo rednio zwi zanych z pasem drogowym. Miejsca postojowe grupowa  po 3 i rozdziela  zieleni
urz dzon

  3. WSKAZANIA DLA ORGANIZACJI RUCHU
Na terenie zabudowy spowolni  ruch ko owy (ograniczenie pr dko ci oznakowaniem).

  4. INNE ZAPISY
Dopuszczalne elementy zagospodarowania pasa drogowego:
• ziele  ozdobna i elementy ma ej architektury. 
• pojedyncze wolnostoj ce parterowe obiekty kubaturowe nie zwi zane trwale z pod o em takie jak

kioski, budki telefoniczne, itp.
• cie ki rowerowe. 

Istniej c  drog  zmodernizowa  zgodnie z wymaganiami norm i obowi zuj cych przepisów techniczno-
budowlanych.

JEDNOSTKA PLANU 4.KDZ1/2

FUNKCJA PRZEZNACZENIA
PODSTAWOWEGO
JEDNOSTKI PLANU

NOWOPROJEKTOWANA DROGA ZBIORCZA

  1. MINIMALNA SZEROKO  W LINIACH ROZGRANICZAJ CYCH
4.KDZ - szeroko  pasa drogowego: 15,0m.
Wyznaczy  zgodnie z rysunkiem planu.

  2. PARKINGI
Parkowanie wy cznie na terenach przyleg ych posesji

  3. WSKAZANIA DLA ORGANIZACJI RUCHU
W terenie zabudowy spowolni  ruch ko owy (ograniczenie pr dko ci oznakowaniem).

  4. INNE ZAPISY
Dopuszczalne elementy zagospodarowania pasa drogowego:
• ziele  ozdobna i elementy ma ej architektury. 
• pojedyncze wolnostoj ce parterowe obiekty kubaturowe nie zwi zane trwale z pod o em takie jak

kioski, budki telefoniczne, itp.
• cie ki rowerowe. 
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JEDNOSTKA PLANU 1.KS
FUNKCJA PRZEZNACZENIA

PODSTAWOWEGO JEDNOSTKI
PLANU

US UGI W ZAKRESIE OBS UGI KOMUNIKACJI

FUNKCJE TOWARZYSZ CE W 
JEDNOSTCE PLANU 

Wszystkie funkcje uzupe niaj ce dla funkcji przeznaczenia 
podstawowego. Parkingi. Us ugi w zakresie drobnego handlu i
ma ej gastronomii. 

  1. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW FUNKCJI PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO

Powierzchnia zabudowy. 

Zabudow  funkcji podstawowej kszta towa  powierzchniowo w
sposób o umo liwiaj cy lokalizacj  na dzia ce zabudowy oraz
urz dze  niezb dnych dla prawid owego realizowania funkcji
przeznaczenia podstawowego.

Wtórny podzia  nieruchomo ci

Dozwala si  na dokonywanie wtórnych podzia ów geodezyjnych w
celu wydzielenia samodzielnych dzia ek budowlanych.

Dozwala si  dokonywanie podzia ów s u cych korektom w
zakresie w asno ci, porz dkuj cym istniej cy podzia , w
dostosowaniu do ustale  rysunku planu oraz tre ci Rozdzia u VII 
Ustalenia dotycz ce zasad i warunków scalania i podzia u
nieruchomo ci oraz renty planistycznej.

  2. WARUNKI, ZASADY I STANDARDY KSZTA TOWANIA ZABUDOWY PRZEZNACZENIA
PODSTAWOWEGO I FUNKCJI TOWARZYSZ CYCH

Wysoko ci zabudowy
Zabudowa o parametrach przestrzennych umo liwiaj cych
realizacj  przyj tego programu.

Nieprzekraczalne linie zabudowy

Zgodnie z rysunkiem planu w odleg o ci: 6,0m od linii
rozgraniczaj cej pas drogowy 7.KD oraz w odleg o ci 15,0m od 
pasa drogowego 9.KD. 

Odleg o zabudowy od pozosta ych granic dzia ek zgodnie z
obowi zuj cymi przepisami techniczno-budowlanymi.

Obs uga komunikacyjna 
Wjazdy z otaczaj cych dróg dojazdowych. Zakaz wjazdu ko owego
z drogi wojewódzkiej.

  3. PARKINGI

Bilansowa  i zabezpieczy  parkingi dla us ug w ilo ci-1,5 stan. na 100 m2 p.u

  4. ZASADY OBS UGI INFRASTRUKTUR  TECHNICZN

• Woda, energia elektryczna, kanalizacja sanitarna, cieki technologiczne - pod czenie do istniej cych
i projektowanych sieci w ulicach bezpo rednio przyleg ych na warunkach okre lonych przez
zarz dc .

• Dozwala si  na tymczasowe odprowadzenie cieków bytowych do indywidualnych zbiorników
bezodp ywowych do czasu wykonania systemu wiejskiej kanalizacji sanitarnej.

• Dozwala si  odprowadzenie wód opadowych na teren posesji. 
• Ogrzewanie indywidualne w oparciu o ekologiczne media grzewcze. 

  5. WARUNKI WYNIKAJ CE Z OCHRONY RODOWISKA

Zachowa  warto ciowy drzewostan.

  6. OBSZARY ZAGRO E

Strefa ha asu, emisji zapachowych substancji lotnych i zanieczyszcze  powietrza, zanieczyszcze  gleby i 
powietrza oraz wibracji od komunikacji ko owej o nat eniu oddzia uj cym szkodliwie na rodowisko, a 
zw aszcza na zdrowie ludzi oraz otaczaj ce obiekty budowlane. Obszar potencjalnie zagro ony
wybuchem.

• potencjalne uci liwo ci eksploatacji ograniczy  do obszaru dzia ki poprzez zastosowanie
technologii poch aniaj cych lub t umi cych ha as oraz wibracje o nat eniu ponadnormatywnym;

• w zagospodarowaniu terenu stosowa  rozwi zania techniczne, przewidziane odpowiednimi
przepisami techniczno-budowlanymi, zapobiegaj ce ponadnormatywnemu ska eniu gleby i wód
podziemnych oraz ponadnormatywnym emisjom zapachowym i zanieczyszczeniom powietrza;

• dokona  nasadze  zieleni izolacyjnej od strony obszaru 3.rm/u zgodnie z odpowiednim projektem
ziele .
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JEDNOSTKA PLANU 1.ML

FUNKCJA PRZEZNACZENIA
PODSTAWOWEGO JEDNOSTKI

PLANU
OBSZAR FUNKCJI MIESZKALNEJ LETNISKOWEJ

FUNKCJE TOWARZYSZ CE W 
JEDNOSTCE PLANU 

Wszystkie funkcje uzupe niaj ce dla funkcji przeznaczenia 
podstawowego.

FUNKCJE BEZWZGL DNIE
ZAKAZANE W JEDNOSTCE PLANU

Funkcje uci liwe. Wszelkie funkcje zwi zane z dzia alno ci
us ugow  b d  u ytkowaniem obiektów mog ce naruszy
istniej ce przepisy w zakresie ochrony rodowiska.

  1. USTALENIA W ZAKRESIE LOKALIZACJI 

Wytyczy  geodezyjnie zgodnie z rysunkiem planu.

2. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW FUNKCJI PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO

Powierzchnia zabudowy 

Nowoprojektowan  zabudow  funkcji podstawowej kszta towa
powierzchniowo w sposób umo liwiaj cy lokalizacj  na dzia ce
zabudowy oraz urz dze  niezb dnych dla prawid owego
realizowania funkcji przeznaczenia podstawowego, w tym: 

• miejsc postojowych i gara y,
• pojemników na odpady sta e
• terenów zieleni urz dzonej i rekreacyjnej

Dozwala si  na lokalizacj  pojedynczego obiektu funkcji
podstawowej na 1 dzia ce.

Minimalna powierzchnia dzia ki. Minimalna powierzchnia nowowydzielanej dzia ki: 1200 m2.

Procent pokrycia dzia ki zabudow
Procentowy udzia powierzchni wolnej od zabudowy w stosunku
do powierzchni dzia ki – 60% w tym 50% powierzchni biologicznie
czynnej.

Wtórny podzia  nieruchomo ci

Zalecane podzia y geodezyjne zgodnie z rysunkiem planu.

Dozwala si  dokonywanie podzia ów s u cych korektom w
zakresie w asno ci, porz dkuj cym istniej cy podzia , w 
dostosowaniu do ustale  rysunku planu oraz tre ci Rozdzia u VII 
Ustalenia dotycz ce zasad i warunków scalania i podzia u
nieruchomo ci oraz renty planistycznej.

Nieprzekraczalne linie zabudowy

W odleg o ci 6,0 m od pasów drogowych dróg przyleg ych.

Odleg o ci zabudowy od  pozosta ych granic dzia ek .zgodnie z
obowi zuj cymi przepisami techniczno-budowlanymi.

3. WARUNKI, ZASADY I STANDARDY KSZTA TOWANIA ZABUDOWY PRZEZNACZENIA
PODSTAWOWEGO

Ustalenia dla zabudowy Ustala si  wolnostoj cy typ nowoprojektowanej zabudowy.

Wysoko ci zabudowy

Zabudowa nowoprojektowana, – maksymalnie 2 kondygnacje
nadziemne (w tym poddasze u ytkowe) oraz maksymalnie jedna
kondygnacja podziemna.

Poziom posadowienia posadzki parteru maksymalnie 0,45 m nad 
poziomem przyleg ego gruntu.

W zabudowie typu tradycyjnego zaleca si  stosowanie
regionalnych form zabudowy oraz detalu elewacji,
charakterystycznych dla regionu (Ziemia L borska Po udniowa).

Zakaz stosowania w elewacji materia ów z tworzyw sztucznych (np. 
ok adzin winylowych). 

Forma dachu 
Dachy strome lub p askie (stropodachy) . Dachy strome o 
nachyleniach od 30° do 50° a w przypadku dachu mansardowego
do 75°.

  4. WARUNKI, ZASADY I STANDARDY KSZTA TOWANIA FUNCJI UZUPE NIAJACEJ.

Ustalenia dla zabudowy Adaptuje si  istniej c  zabudow .

Obs uga komunikacyjna Wjazdy otaczaj cych dróg dojazdowych i zbiorczych.

Wysoko  zabudowy towarzysz cej
Zabudow  towarzysz c  kszta towa  w dostosowaniu do form
zabudowy funkcji przeznaczenia podstawowego.
Maksymalnie 1 kondygnacja nadziemna. 
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Rz dna posadowienia parteru budynku maksymalnie 0,30m ponad
poziom terenu w miejscu lokalizacji.

Miejsce gromadzenia odpadów
sta ych

Przewidzie  lokalizacj  miejsc gromadzenia odpadów sta ych na 
terenie posesji 

 5. PARKINGI

Zabezpieczy miejsca postojowe na terenie posesji. 

  6. ZASADY OBS UGI INFRASTRUKTUR  TECHNICZN

• Woda, energia elektryczna, kanalizacja sanitarna – pod czenie do istniej cych i projektowanych sieci 
w ulicach bezpo rednio przyleg ych na warunkach okre lonych przez zarz dc .

• Dozwala si  na tymczasowe odprowadzenie cieków bytowych do indywidualnych zbiorników
bezodp ywowych do czasu wykonania systemu wiejskiej kanalizacji sanitarnej.

• Dozwala si  odprowadzenie wód opadowych na teren posesji. 
Ogrzewanie indywidualne w oparciu o ekologiczne media grzewcze. 

  7. WARUNKI WYNIKAJ CE Z OCHRONY RODOWISKA

Zachowa  warto ciowy drzewostan i zakrzewienia. Na terenach utwardzonych stosowa
drobnowymiarowe elementy zapewniaj ce infiltracj  wód opadowych.

JEDNOSTKA PLANU 6.MN, 7.MN

FUNKCJA PRZEZNACZENIA
PODSTAWOWEGO JEDNOSTKI

PLANU

ADAPTOWANY OBSZAR FUNKCJI MIESZKALNEJ
JEDNORODZINNEJ.

FUNKCJE TOWARZYSZ CE W 
JEDNOSTCE PLANU 

Wszystkie funkcje uzupe niaj ce dla funkcji przeznaczenia 
podstawowego.

FUNKCJE BEZWZGL DNIE
ZAKAZANE W JEDNOSTCE PLANU

Funkcje uci liwe. Wszelkie funkcje zwi zane z dzia alno ci
us ugow  b d  u ytkowaniem obiektów mog ce naruszy
istniej ce przepisy w zakresie ochrony rodowiska.

  1. USTALENIA W ZAKRESIE LOKALIZACJI 

Adaptuje si  istniej ca lokalizacj .

2. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW FUNKCJI PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO

Powierzchnia zabudowy 

Nowoprojektowan  zabudow  oraz przebudow  i rozbudow
obiektów funkcji podstawowej kszta towa  powierzchniowo w
sposób umo liwiaj cy lokalizacj  na dzia ce zabudowy oraz
urz dze  niezb dnych dla prawid owego realizowania funkcji
przeznaczenia podstawowego, w tym: 

• miejsc postojowych i gara y,
• pojemników na odpady sta e
• terenów zieleni urz dzonej i rekreacyjnej

Procent pokrycia dzia ki zabudow
Procentowy udzia powierzchni wolnej od zabudowy w stosunku
do powierzchni dzia ki – 25% w tym 10% powierzchni biologicznie
czynnej.

Wtórny podzia  nieruchomo ci

Dozwala si  dokonywanie podzia ów s u cych korektom w
zakresie w asno ci, porz dkuj cym istniej cy podzia , w 
dostosowaniu do ustale  rysunku planu oraz tre ci Rozdzia u VII 
Ustalenia dotycz ce zasad i warunków scalania i podzia u
nieruchomo ci oraz renty planistycznej.

Nieprzekraczalne linie zabudowy

Obszar 1.MN - zabudowa nowoprojektowana w odleg o ci 8,0 od 
kraw dzi jezdni drogi wojewódzkiej 1.KDG oraz w odleg o ci 6,0m
od pasa drogowego drogi lokalnej 2.KDL.

Obszar 6.MN i 7.MN – zabudowa nowoprojektowana, przebudowa
i rozbudowa: od drogi 2.KDZ zgodnie z lini  zabudowy istniej cej
oraz w odleg o ci 4,0 m od drogi dojazdowej 17.KD.

Odleg o zabudowy od pozosta ych granic dzia ek zgodnie z
obowi zuj cymi przepisami techniczno-budowlanymi.

3. WARUNKI, ZASADY I STANDARDY KSZTA TOWANIA ZABUDOWY PRZEZNACZENIA
PODSTAWOWEGO

Ustalenia dla zabudowy
Adaptuje si  istniej ca zabudow . Ustala si  typ wolnostojacy dla 
nowoprojektowanej zabudowy.
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W zabudowie typu tradycyjnego zaleca si  stosowanie
regionalnych form zabudowy oraz detalu elewacji,
charakterystycznych dla regionu (Ziemia L borska Po udniowa).

Zakaz stosowania w elewacji materia ów z tworzyw sztucznych (np.
ok adzin winylowych).

Wysoko ci zabudowy

Zabudowa nowoprojektowana, przebudowa i rozbudowa
istniej cych obiektów – maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne
oraz maksymalnie jedna kondygnacja podziemna.

Poziom posadowienia posadzki parteru maksymalnie 0,45 m nad 
poziomem przyleg ego gruntu.

Forma dachu 
Dachy strome lub p askie (stropodachy). Dachy strome kszta towa
jako dwuspadowe symetryczne lub wielospadowe o nachyleniach 
od 30° do 50°. Zakaz stosowania dachu mansardowego.

  4. WARUNKI, ZASADY I STANDARDY KSZTA TOWANIA FUNCJI UZUPE NIAJACEJ.

Ustalenia dla zabudowy Adaptuje si  istniej c  zabudow .

Obs uga komunikacyjna 
Wjazdy z otaczaj cych dróg dojazdowych, lokalnych i zbiorczych.
Obszar 1.MN – zakaz sytuowania wjazdów z drogi wojewódzkiej
1.KDG.

Wysoko  zabudowy towarzysz cej

Zabudow  towarzysz c  kszta towa  w dostosowaniu do form
zabudowy funkcji przeznaczenia podstawowego.
Maksymalnie 1 kondygnacja nadziemna. 
Rz dna posadowienia parteru budynku maksymalnie 0,45m ponad
poziom terenu w miejscu lokalizacji.

Miejsce gromadzenia odpadów
sta ych

Przewidzie  lokalizacj  miejsc gromadzenia odpadów sta ych na 
terenie posesji 

  5. PARKINGI

Zabezpieczy miejsca postojowe na terenie posesji. 

  6. ZASADY OBS UGI INFRASTRUKTUR  TECHNICZN

• Woda, energia elektryczna, kanalizacja sanitarna – pod czenie do istniej cych i projektowanych sieci 
w ulicach bezpo rednio przyleg ych na warunkach okre lonych przez zarz dc .

• Dozwala si  na tymczasowe odprowadzenie cieków bytowych do indywidualnych zbiorników
bezodp ywowych do czasu wykonania systemu wiejskiej kanalizacji sanitarnej.

• Dozwala si  odprowadzenie wód opadowych na teren posesji. 
• Ogrzewanie indywidualne w oparciu o ekologiczne media grzewcze. 

  7. WARUNKI WYNIKAJ CE Z OCHRONY RODOWISKA

Zachowa  warto ciowy drzewostan. Na terenach utwardzonych stosowa  drobnowymiarowe elementy
zapewniaj ce infiltracj  wód opadowych.

  8. OBSZARY ZAGRO E

Obszar 1.MN - strefa ha asu, zanieczyszcze oraz wibracji od komunikacji ko owej o nat eniu
oddzia uj cym szkodliwie na rodowisko, a zw aszcza na zdrowie ludzi oraz otaczaj ce obiekty 
budowlane – w zagospodarowaniu terenu zaleca si  uwzgl dnienie nasadze  urz dzonej zieleni o funkcji 
izolacyjnej wzd u  granic dzia ek przyleg ych do pasa drogowego drogi wojewódzkiej.

JEDNOSTKA PLANU 
2. MN, 3.MN, 4.MN, 5.MN, 8.MN, 9.MN, 10.MN, 11.MN, 12.MN,
13.MN, 14.MN, 15.MN, 16.MN, 17.MN, 18.MN, 19.MN, 20.MN,

21.MN, 22.MN, 23.MN, 24.MN, 25.MN, 26.MN, 27.MN,

FUNKCJA PRZEZNACZENIA
PODSTAWOWEGO JEDNOSTKI

PLANU
OBSZAR FUNKCJI MIESZKALNEJ JEDNORODZINNEJ.

FUNKCJE TOWARZYSZ CE W 
JEDNOSTCE PLANU 

Wszystkie funkcje uzupe niaj ce dla funkcji przeznaczenia 
podstawowego. Funkcje w zakresie obs ugi ruchu turystycznego
s u ce jedynie rekreacji indywidualnej. Funkcje w zakresie obs ugi
ruchu turystycznego polegaj ce na wynajmie pokoi.

FUNKCJE BEZWZGL DNIE
ZAKAZANE W JEDNOSTCE PLANU

Funkcje uci liwe. Wszelkie funkcje zwi zane z dzia alno ci
us ugow  b d  u ytkowaniem obiektów mog ce naruszy
istniej ce przepisy w zakresie ochrony rodowiska.

  1. USTALENIA W ZAKRESIE LOKALIZACJI 
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Wytyczy  geodezyjnie zgodnie z rysunkiem planu.

  2. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW FUNKCJI PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO

Powierzchnia zabudowy 

Nowoprojektowan  zabudow , przebudow  i rozbudow
obiektów funkcji podstawowej kszta towa  powierzchniowo w
sposób umo liwiaj cy lokalizacj  na dzia ce zabudowy oraz
urz dze  niezb dnych dla prawid owego realizowania funkcji
przeznaczenia podstawowego, w tym: 

• miejsc postojowych i gara y;
• pojemników na odpady sta e;
• terenów zieleni urz dzonej i rekreacyjnej.

W przypadku realizacji zabudowy letniskowej dozwala si  na 
lokalizacj pojedynczego obiektu funkcji podstawowej na 1
dzia ce.

Minimalna powierzchnia dzia ki.

Minimalna powierzchnia nowowydzielanej dzia ki:
• obszar 2.MN: - 1500 m2

• obszar 3.MN, 4.MN, 5.MN, 8.MN, 9.MN, 10.MN: - 1000 m2.
• obszar 11.MN, 12.MN, 13.MN, 14.MN, 19.MN, 20.MN, 

21.MN, 22.MN, 23.MN: - 800 m2.
• obszar 15.MN, 16.MN, 17.MN, 18.MN, 24.MN, 25.MN, 

26.MN, 27.MN: - 900 m2.

Procent pokrycia dzia ki zabudow
Procentowy udzia powierzchni wolnej od zabudowy w stosunku
do powierzchni dzia ki – 30% w tym 50% powierzchni biologicznie
czynnej.

Wtórny podzia  nieruchomo ci

Obowi zuj ce i zalecane podzia y geodezyjne zgodnie z rysunkiem 
planu.

Dozwala si  dokonywanie podzia ów s u cych korektom w
zakresie w asno ci, porz dkuj cym istniej cy podzia , w 
dostosowaniu do ustale  rysunku planu oraz tre ci Rozdzia u VII 
Ustalenia dotycz ce zasad i warunków scalania i podzia u
nieruchomo ci oraz renty planistycznej.

Nieprzekraczalne linie zabudowy

Zgodnie z rysunkiem planu: w odleg o ci 6,0m od pasów
drogowych ulic zbiorczych, lokalnych, w odleg o ci 4,0m od
dojazdów w formie si gaczy, w odleg o ci 8,0m od pasa drogi
wojewódzkiej 1.KDG. 

Odleg o zabudowy od pozosta ych granic dzia ek zgodnie z
obowi zuj cymi przepisami techniczno-budowlanymi.

3. WARUNKI, ZASADY I STANDARDY KSZTA TOWANIA ZABUDOWY PRZEZNACZENIA
PODSTAWOWEGO

Ustalenia dla zabudowy

Ustala si  typ wolnostoj cy dla nowoprojektowanej zabudowy.

W zabudowie typu tradycyjnego zaleca si  stosowanie
regionalnych form zabudowy oraz detalu elewacji,
charakterystycznych dla regionu (Ziemia L borska Po udniowa).

Zakaz stosowania w elewacji materia ów z tworzyw sztucznych (np.
ok adzin winylowych).

Wysoko ci zabudowy

Zabudowa nowoprojektowana – maksymalnie 2 kondygnacje
nadziemne oraz maksymalnie jedna kondygnacja podziemna.

Poziom posadowienia posadzki parteru maksymalnie 0,45 m nad 
poziomem przyleg ego gruntu.

Forma dachu 
Dachy strome lub p askie (stropodachy). Dachy strome kszta towa
jako dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniach od 30° do 50°.
Bezwzgl dny zakaz stosowania dachu mansardowego.

  4. WARUNKI, ZASADY I STANDARDY KSZTA TOWANIA FUNCJI UZUPE NIAJACEJ.

Obs uga komunikacyjna 
Wjazdy z otaczaj cych dróg lokalnych i dojazdowych. Zakazuje si
sytuowania wjazdów na indywidualne posesje z drogi
wojewódzkiej 1.KDG. 

Wysoko  zabudowy towarzysz cej
Zabudow  towarzysz c  kszta towa  w dostosowaniu do form
zabudowy funkcji przeznaczenia podstawowego.
Maksymalnie 1 kondygnacja nadziemna. 
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Rz dna posadowienia parteru budynku maksymalnie 0,30m ponad
poziom terenu w miejscu lokalizacji.

Miejsce gromadzenia odpadów
sta ych

Przewidzie  lokalizacj  miejsc gromadzenia odpadów sta ych na 
terenie posesji 

  5. PARKINGI

Zabezpieczy miejsca postojowe na terenie posesji. 

  6. ZASADY OBS UGI INFRASTRUKTUR  TECHNICZN

• Woda, energia elektryczna, kanalizacja sanitarna – pod czenie do istniej cych i projektowanych sieci 
w ulicach bezpo rednio przyleg ych na warunkach okre lonych przez zarz dc .

• Dozwala si  na tymczasowe odprowadzenie cieków bytowych do indywidualnych zbiorników
bezodp ywowych do czasu wykonania systemu wiejskiej kanalizacji sanitarnej.

• Dozwala si  odprowadzenie wód opadowych na teren posesji. 
• Ogrzewanie indywidualne w oparciu o ekologiczne media grzewcze. 

  7. WARUNKI WYNIKAJ CE Z OCHRONY RODOWISKA

Zachowa  warto ciowy drzewostan. Na terenach utwardzonych stosowa  drobnowymiarowe elementy
zapewniaj ce infiltracj  wód opadowych.

  8. OBSZARY ZAGRO E

Strefa ha asu, zanieczyszcze  oraz wibracji od komunikacji ko owej o nat eniu oddzia uj cym szkodliwie
na rodowisko, a zw aszcza na zdrowie ludzi oraz otaczaj ce obiekty budowlane – w zagospodarowaniu
terenu zaleca si  uwzgl dnienie nasadze  urz dzonej zieleni o funkcji izolacyjnej wzd u  granic dzia ek
przyleg ych do pasa drogowego drogi wojewódzkiej.

JEDNOSTKA PLANU 1. MN/U, 2.MN/U, 3.MN/U, 4.MN/U, 5.MN/U, 6.MN/U

FUNKCJA PRZEZNACZENIA
PODSTAWOWEGO JEDNOSTKI

PLANU

OBSZAR FUNKCJI MIESZKALNO-US UGOWEJ.

Funkcja mieszkalna jednorodzinna w powi zaniu z us ugami
nieuci liwymi w zakresie:
• obs ugi ruchu turystycznego polegaj cymi na wynajmie pokoi,

domy letniskowe s u ce wy cznie rekreacji indywidualnej,
pensjonaty, obiekty turystyki kwalifikowanej takie jak hotele o 
pojemno ci do 10 pokoi hotelowych;

• inne us ugi nieuci liwe, w tym us ugi drobnego handlu,
gastronomii, drobnego rzemios a i wytwórczo ci . 

FUNKCJE TOWARZYSZ CE W 
JEDNOSTCE PLANU 

Wszystkie funkcje uzupe niaj ce dla funkcji przeznaczenia 
podstawowego.

FUNKCJE BEZWZGL DNIE
ZAKAZANE W JEDNOSTCE PLANU

Funkcje uci liwe. Wszelkie funkcje zwi zane z dzia alno ci
us ugow  b d  u ytkowaniem obiektów mog ce naruszy
istniej ce przepisy w zakresie ochrony rodowiska.

  1. USTALENIA W ZAKRESIE LOKALIZACJI 

Wytyczy  geodezyjnie zgodnie z rysunkiem planu.

2. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW FUNKCJI PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO

Powierzchnia zabudowy 

Nowoprojektowan  zabudow  obiektów funkcji podstawowej
kszta towa  powierzchniowo w sposób umo liwiaj cy lokalizacj
na dzia ce zabudowy oraz urz dze  niezb dnych dla
prawid owego realizowania funkcji przeznaczenia podstawowego,
w tym: 

• miejsc postojowych i gara y;
• pojemników na odpady sta e;
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• terenów zieleni urz dzonej i rekreacyjnej.

W przypadku realizacji zabudowy letniskowej dozwala si  na 
lokalizacj pojedynczego obiektu funkcji podstawowej na 1
dzia ce.

Minimalna powierzchnia dzia ki. Minimalna powierzchnia nowowydzielanej dzia ki: 1000 m2.

Procent pokrycia dzia ki zabudow
Procentowy udzia powierzchni wolnej od zabudowy w stosunku
do powierzchni dzia ki – 30% w tym 10% powierzchni biologicznie
czynnej.

Wtórny podzia  nieruchomo ci

Obowi zuj ce i zalecane podzia y geodezyjne zgodnie z rysunkiem 
planu.

Dozwala si  dokonywanie podzia ów s u cych korektom w
zakresie w asno ci, porz dkuj cym istniej cy podzia , w 
dostosowaniu do ustale  rysunku planu oraz tre ci Rozdzia u VII 
Ustalenia dotycz ce zasad i warunków scalania i podzia u
nieruchomo ci oraz renty planistycznej.

Nieprzekraczalne linie zabudowy

W odleg o ci 6,0 m od pasów drogowych ulic lokalnych i
dojazdowych, w odleg o ci 8,0m od pasa drogi wojewódzkiej
1.KDG.

Odleg o zabudowy od pozosta ych granic dzia ek zgodnie z
obowi zuj cymi przepisami techniczno-budowlanymi.

3. WARUNKI, ZASADY I STANDARDY KSZTA TOWANIA ZABUDOWY PRZEZNACZENIA
PODSTAWOWEGO

Ustalenia dla zabudowy

Ustala si  typ wolnostoj cy dla nowoprojektowanej zabudowy.

W zabudowie typu tradycyjnego zaleca si  stosowanie
regionalnych form zabudowy oraz detalu elewacji,
charakterystycznych dla regionu (Ziemia L borska Po udniowa).

Zakaz stosowania w elewacji materia ów z tworzyw sztucznych (np.
ok adzin winylowych).

Wysoko ci zabudowy

Zabudowa nowoprojektowana – maksymalnie 2 kondygnacje
nadziemne oraz maksymalnie jedna kondygnacja podziemna.

Poziom posadowienia posadzki parteru maksymalnie 1,20 m nad 
poziomem przyleg ego gruntu.

Forma dachu 

Dachy strome lub p askie (stropodachy). Dachy strome kszta towa
jako dwuspadowe symetryczne lub wielospadowe o nachyleniach 
od 30° do 50° i do 75° w przypadku stosowania dachu
mansardowego.

  4. WARUNKI, ZASADY I STANDARDY KSZTA TOWANIA FUNCJI UZUPE NIAJACEJ.

Obs uga komunikacyjna 
Wjazdy z otaczaj cych dróg lokalnych i dojazdowych.

Zakazuje si  sytuowania wjazdów z drogi wojewódzkiej 1.KDG. 

Wysoko  zabudowy towarzysz cej

Zabudow  towarzysz c  kszta towa  w dostosowaniu do form
zabudowy funkcji przeznaczenia podstawowego.
Maksymalnie 1 kondygnacja nadziemna. 
Rz dna posadowienia parteru budynku maksymalnie 0,30m ponad
poziom terenu w miejscu lokalizacji.

Miejsce gromadzenia odpadów
sta ych

Przewidzie  lokalizacj  miejsc gromadzenia odpadów sta ych na 
terenie posesji 

  5. PARKINGI

Bilansowa  i zabezpieczy  parkingi dla us ug w ilo ci-1,5 stan. na 100 m2 p.u oraz dla funkcji
mieszkaniowej 1mp/4 mieszkania w najbli szym s siedztwie.

  6. ZASADY OBS UGI INFRASTRUKTUR  TECHNICZN

• Woda, energia elektryczna, kanalizacja sanitarna – pod czenie do istniej cych i projektowanych sieci 
w ulicach bezpo rednio przyleg ych na warunkach okre lonych przez zarz dc .

• Dozwala si  na tymczasowe odprowadzenie cieków bytowych do indywidualnych zbiorników
bezodp ywowych do czasu wykonania systemu wiejskiej kanalizacji sanitarnej.

• Dozwala si  odprowadzenie wód opadowych na teren posesji. 
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• Ogrzewanie indywidualne w oparciu o ekologiczne media grzewcze. 

  7. WARUNKI WYNIKAJ CE Z OCHRONY RODOWISKA

Zachowa  warto ciowy drzewostan. Na terenach utwardzonych stosowa  drobnowymiarowe elementy
zapewniaj ce infiltracj  wód opadowych.

  8. OBSZARY ZAGRO E

Strefa ha asu, zanieczyszcze  oraz wibracji od komunikacji ko owej o nat eniu oddzia uj cym szkodliwie
na rodowisko, a zw aszcza na zdrowie ludzi oraz otaczaj ce obiekty budowlane – w zagospodarowaniu
terenu zaleca si  uwzgl dnienie nasadze  urz dzonej zieleni o funkcji izolacyjnej wzd u  granic dzia ek
przyleg ych do pasa drogowego drogi wojewódzkiej.

JEDNOSTKA PLANU 6 MN/U 

FUNKCJA PRZEZNACZENIA
PODSTAWOWEGO JEDNOSTKI

PLANU

ADAPTOWANY OBSZAR FUNKCJI MIESZKALNO-US UGOWEJ.
Funkcja mieszkalna jednorodzinna w powi zaniu z us ugami
nieuci liwymi w zakresie:
• obs ugi ruchu turystycznego polegaj cymi na wynajmie

pokoi, domy letniskowe s u ce wy cznie rekreacji 
indywidualnej, pensjonaty, obiekty turystyki kwalifikowanej
takie jak hotele o pojemno ci do 10 pokoi hotelowych;

• inne us ugi nieuci liwe, w tym us ugi drobnego handlu,
gastronomii, drobnego rzemios a i wytwórczo ci . 

FUNKCJE TOWARZYSZ CE W 
JEDNOSTCE PLANU 

Wszystkie funkcje uzupe niaj ce dla funkcji przeznaczenia 
podstawowego.

FUNKCJE BEZWZGL DNIE
ZAKAZANE W JEDNOSTCE PLANU

Funkcje uci liwe. Wszelkie funkcje zwi zane z dzia alno ci
us ugow  b d  u ytkowaniem obiektów mog ce naruszy
istniej ce przepisy w zakresie ochrony rodowiska.

  1. USTALENIA W ZAKRESIE LOKALIZACJI 

Wytyczy  geodezyjnie zgodnie z rysunkiem planu.

  2. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW FUNKCJI PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO

Powierzchnia zabudowy 

Adaptuje si  istniej c  zabudow .

Nowoprojektowan  zabudow , przebudow  i rozbudow
obiektów funkcji podstawowej kszta towa  powierzchniowo w
sposób umo liwiaj cy lokalizacj  na dzia ce zabudowy oraz
urz dze  niezb dnych dla prawid owego realizowania funkcji
przeznaczenia podstawowego, w tym: 

• miejsc postojowych i gara y;
• pojemników na odpady sta e;
• terenów zieleni urz dzonej i rekreacyjnej.

W przypadku realizacji zabudowy letniskowej dozwala si  na 
lokalizacj pojedynczego obiektu funkcji podstawowej na 1
dzia ce.

Minimalna powierzchnia dzia ki. Minimalna powierzchnia nowowydzielanej dzia ki: 1000 m2.

Procent pokrycia dzia ki zabudow
Procentowy udzia powierzchni wolnej od zabudowy w stosunku
do powierzchni dzia ki – 20% w tym 10% powierzchni biologicznie
czynnej.

Wtórny podzia  nieruchomo ci

Obowi zuj ce i zalecane podzia y geodezyjne zgodnie z rysunkiem 
planu.

Dozwala si  dokonywanie podzia ów s u cych korektom w
zakresie w asno ci, porz dkuj cym istniej cy podzia , w 
dostosowaniu do ustale  rysunku planu oraz tre ci Rozdzia u VII 
Ustalenia dotycz ce zasad i warunków scalania i podzia u
nieruchomo ci oraz renty planistycznej.

Nieprzekraczalne linie zabudowy

W odleg o ci 6,0 m od pasów drogowych ulic dojazdowych.

Odleg o zabudowy od pozosta ych granic dzia ek zgodnie z
obowi zuj cymi przepisami techniczno-budowlanymi.

3. WARUNKI, ZASADY I STANDARDY KSZTA TOWANIA ZABUDOWY PRZEZNACZENIA
PODSTAWOWEGO



Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 168 — 12774 — Poz. 3236

Ustalenia dla zabudowy

Ustala si  typ wolnostoj cy dla nowoprojektowanej zabudowy.

W zabudowie typu tradycyjnego zaleca si  stosowanie
regionalnych form zabudowy oraz detalu elewacji,
charakterystycznych dla regionu (Ziemia L borska Po udniowa).

Zakaz stosowania w elewacji materia ów z tworzyw sztucznych (np.
ok adzin winylowych).

Wysoko ci zabudowy

Zabudowa nowoprojektowana – maksymalnie 2 kondygnacje
nadziemne oraz maksymalnie jedna kondygnacja podziemna.

Poziom posadowienia posadzki parteru maksymalnie 1,20 m nad 
poziomem przyleg ego gruntu.

Forma dachu 

Dachy strome lub p askie (stropodachy). Dachy strome kszta towa
jako dwuspadowe symetryczne lub wielospadowe o nachyleniach 
od 30° do 50° i do 75° w przypadku stosowania dachu
mansardowego.

  4. WARUNKI, ZASADY I STANDARDY KSZTA TOWANIA FUNCJI UZUPE NIAJ CEJ.

Obs uga komunikacyjna Wjazdy z otaczaj cych dróg lokalnych i dojazdowych.

Wysoko  zabudowy towarzysz cej

Zabudow  towarzysz c  kszta towa  w dostosowaniu do form
zabudowy funkcji przeznaczenia podstawowego.
Maksymalnie 1 kondygnacja nadziemna. 
Rz dna posadowienia parteru budynku maksymalnie 0,30m ponad
poziom terenu w miejscu lokalizacji.

Miejsce gromadzenia odpadów
sta ych

Przewidzie  lokalizacj  miejsc gromadzenia odpadów sta ych na 
terenie posesji 

  5. PARKINGI

Bilansowa  i zabezpieczy  parkingi dla us ug w ilo ci-1,5 stan. na 100 m2 p.u oraz dla funkcji
mieszkaniowej 1mp/4 mieszkania w najbli szym s siedztwie.

  6. ZASADY OBS UGI INFRASTRUKTUR  TECHNICZN

• Woda, energia elektryczna, kanalizacja sanitarna – pod czenie do istniej cych i projektowanych sieci 
w ulicach bezpo rednio przyleg ych na warunkach okre lonych przez zarz dc .

• Dozwala si  na tymczasowe odprowadzenie cieków bytowych do indywidualnych zbiorników
bezodp ywowych do czasu wykonania systemu wiejskiej kanalizacji sanitarnej.

• Dozwala si  odprowadzenie wód opadowych na teren posesji. 
• Ogrzewanie indywidualne w oparciu o ekologiczne media grzewcze. 

  7. WARUNKI WYNIKAJ CE Z OCHRONY RODOWISKA

Zachowa  warto ciowy drzewostan. Na terenach utwardzonych stosowa  drobnowymiarowe elementy
zapewniaj ce infiltracj  wód opadowych.

JEDNOSTKA PLANU 1.IS; 2.IS 

FUNKCJA PRZEZNACZENIA
PODSTAWOWEGO JEDNOSTKI

PLANU

OBSZAR ADAPTOWANEJ FUNKCJI SPECJALNEJ.

(OBIEKTY I URZ DZENIA ZWI ZANE Z OBS UG  LOTNISKA 
WOJSKOWEGO W SIEMIROWICACH)

FUNKCJE TOWARZYSZ CE W 
JEDNOSTCE PLANU 

Wszystkie funkcje uzupe niaj ce dla funkcji przeznaczenia 
podstawowego.

FUNKCJE BEZWZGL DNIE
ZAKAZANE W JEDNOSTCE PLANU

Wszelkie funkcje zwi zane z dzia alno ci  us ugow  b d
u ytkowaniem obiektów mog ce naruszy  istniej ce przepisy w 
zakresie ochrony rodowiska..

1. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW FUNKCJI PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO

Powierzchnia zabudowy 

Zabudow  funkcji podstawowej kszta towa  powierzchniowo w 
sposób o umo liwiaj cy lokalizacj  na dzia ce zabudowy oraz 
urz dze  niezb dnych dla prawid owego realizowania funkcji
przeznaczenia podstawowego.

Procent pokrycia dzia ki zabudow Nie ustala si .

Wtórny podzia  nieruchomo ci

Dozwala si  na dokonywanie wtórnych podzia ów geodezyjnych w
celu wydzielenia samodzielnych dzia ek budowlanych. Dojazdy do
nowo wydzielonych dzia ek wytyczy  z istniej cych dróg
dojazdowych.
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Dozwala si  dokonywanie podzia ów s u cych korektom w
zakresie w asno ci, porz dkuj cym istniej cy podzia , w
dostosowaniu do ustale  rysunku planu oraz tre ci Rozdzia u VII 
Ustalenia dotycz ce zasad i warunków scalania i podzia u
nieruchomo ci oraz renty planistycznej.

2. WARUNKI, ZASADY I STANDARDY KSZTA TOWANIA ZABUDOWY PRZEZNACZENIA
PODSTAWOWEGO I ZABUDOWY TOWARZYSZ CEJ.

Ustalenia dla zabudowy

Adaptuje si  istniej c  zabudow .

Nowoprojektowana zabudowa, przebudowa i rozbudowa
istniej cych obiektów o parametrach przestrzennych
umo liwiaj cych realizacj  przyj tego programu u ytkowego.

Nieprzekraczalne linie zabudowy

Odleg o  zabudowy od drogi zbiorczej 2.KDZ – minimum 6,0 m. 

Odleg o zabudowy od pozosta ych granic dzia ek zgodnie z
obowi zuj cymi przepisami techniczno-budowlanymi.

  3. WARUNKI, ZASADY I STANDARDY KSZTA TOWANIA FUKCJI UZUPE NIAJ CEJ.

Obs uga komunikacyjna 
Adaptuje si  istniej ce wjazdy. Wjazdy z drogi zbiorczej i
dojazdowej przyleg ych do terenu.

Miejsce gromadzenia odpadów
sta ych

Przewidzie  lokalizacj miejsc selektywnego gromadzenia
nieuci liwych odpadów sta ych.

  4. PARKINGI

Miejsca postojowe lub gara e w ilo ci niezb dnej dla realizacji przyj tego programu u ytkowego
bilansowa  w obr bie obszaru funkcji.

  5. ZASADY OBS UGI INFRASTRUKTUR  TECHNICZN

• Woda, energia elektryczna, kanalizacja sanitarna – pod czenie do istniej cych i projektowanych sieci
w ulicach bezpo rednio przyleg ych na warunkach okre lonych przez zarz dc .

• Dozwala si  na tymczasowe odprowadzenie cieków bytowych do indywidualnych zbiorników
bezodp ywowych do czasu wykonania systemu wiejskiej kanalizacji sanitarnej.

• Odpady technologiczne i uci liwe – wywóz przez jednostki specjalistyczne do punktów utylizacji
poza obszarem opracowania. 

• Dozwala si  odprowadzenie wód opadowych na teren posesji. 

• Ogrzewanie indywidualne w oparciu o ekologiczne media grzewcze. 

  6. WARUNKI WYNIKAJ CE Z OCHRONY RODOWISKA

Istniej ce i projektowane obiekty budowlane, urz dzenia techniczne a tak e ich u ytkowanie:

• nie mo e powodowa  przekroczenia adnego z parametrów dopuszczalnego poziomu szkodliwych
lub uci liwych oddzia ywa  na rodowisko;

• nie mo e by ród em uci liwych lub szkodliwych odpadów;
• nie mo e powodowa  nieodwracalnych zmian w rodowisku przyrodniczym w obr bie zajmowanej

dzia ki ani na terenach s siednich;
• w aden inny znacz cy sposób nie mo e pogarsza  warunków u ytkowania terenów s siaduj cych

a jego potencjalna uci liwo  musi zamkn  si  w obr bie w asnej dzia ki, w szczególno ci:
- nie mo e przekracza  dopuszczalnego poziomu ha asu zgodnie z obowi zuj cymi przepisami 

szczegó owym;
- nie mo e powodowa  wibracji o nat eniu oddzia uj cym szkodliwie na rodowisko a

zw aszcza na zdrowie ludzi oraz otaczaj ce obiekty budowlane,
- nie mo e powodowa  powstawania promieniowania niejonizuj cego, stwarzaj cego

zagro enie zdrowia i ycia ludzi, uszkodzenie albo zniszczenie rodowiska,

- nie mo e powodowa  emisji substancji zanieczyszczaj cych powietrze atmosferyczne, gleb
lub wody ani emisji nieprzyjemnych zapachów w ilo ciach ponadnormatywnych.

Zachowa  warto ciowy drzewostan i zakrzewienia. Na terenach utwardzonych stosowa
drobnowymiarowe elementy zapewniaj ce infiltracj  wód opadowych. Teren wolny od zabudowy i 
utwardze  zagospodarowa  zieleni  urz dzon  i izolacyjn .

JEDNOSTKA PLANU 1.P
FUNKCJA PRZEZNACZENIA

PODSTAWOWEGO JEDNOSTKI
PLANU

ADAPTOWANY OBSZAR FUKCJI PRZEMYS OWEJ
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FUNKCJE TOWARZYSZ CE W 
JEDNOSTCE PLANU 

Wszystkie funkcje uzupe niaj ce dla funkcji przeznaczenia
podstawowego w tym funkcja mieszkaniowa, sk adowanie,
transport, przetwórstwo i produkcja rolna z wyj tkiem chowu i
hodowli zwierz t powy ej 239 DJP. 

FUNKCJE BEZWZGL DNIE ZAKAZANE 
W JEDNOSTCE PLANU 

Wszelkie funkcje zwi zane z dzia alno ci  b d  u ytkowaniem
obiektów mog ce naruszy  istniej ce przepisy w zakresie ochrony 
rodowiska. Bezwzgl dny zakaz hodowli bez ció kowej.

  1. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW FUNKCJI PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO

Powierzchnia zabudowy 

Adaptuje si  istniej c  zabudow . Nowoprojektowan  zabudow ,
przebudowe i rozbudow  kszta towa  powierzchniowo w sposób
umo liwiaj cy lokalizacj  na dzia ce zabudowy oraz urz dze
niezb dnych dla prawid owej realizacji funkcji przeznaczenia
podstawowego, w tym:

• zabudowy towarzysz cej;
• pojemników na odpady sta e;
• parkingów w ilo ci wynikaj cej z przyj tego programu

us ugowego;
• zieleni urz dzonej.

Procent pokrycia dzia ki zabudow
Procentowy udzia powierzchni wolnej od zabudowy w stosunku
do powierzchni dzia ki – 10%, w tym 50% terenów biologicznie
czynnych.

Wtórny podzia  nieruchomo ci

Obowi zuj ce i zalecane podzia y geodezyjne wg rysunku planu.
Dozwala si  dokonywanie podzia ów s u cych korektom w
zakresie w asno ci, porz dkuj cym istniej cy podzia , w
dostosowaniu do ustale  rysunku planu oraz tre ci Rozdzia u VII
Ustalenia dotycz ce zasad i warunków scalania i podzia u
nieruchomo ci oraz renty planistycznej.

2. WARUNKI, ZASADY I STANDARDY KSZTA TOWANIA ZABUDOWY PRZEZNACZENIA
PODSTAWOWEGO I ZABUDOWY TOWARZYSZ CEJ.

Ustalenia dla zabudowy

Adaptuje si  istniej c  zabudow .

Nowoprojektowana zabudowa, przebudowa i rozbudowa o formie i
gabarytach wynikaj cych z przyj tego programu u ytkowego,
zgodnie z obowi zuj cymi przepisami techniczno-budowlanymi i
przepisami szczególnymi zwi zanymi z kszta towaniem zabudowy
przemys owej.

Forma dachu Nie ustala si .

Nieprzekraczalne linie zabudowy

Nowoprojektowana zabudowa - w odleg o ci 8,0m od pasa drogi
wojewódzkiej 1.KDG, oraz w odleg o ci 6,0 m od pasów dróg
dojazdowych.

Od pozosta ych granic dzia ki odleg o ci zabudowy zgodnie z
obowi zuj cymi przepisami techniczno-budowlanymi.

  3. WARUNKI, ZASADY I STANDARDY KSZTA TOWANIA FUNKCJI UZUPE NIAJ CEJ

Obs uga komunikacyjna 

Adaptuje si  istniej cy wjazd z drogi wojewódzkiej.

Wjazdy z przyleg ych dróg dojazdowych. Zakaz tworzenia nowych
wjazdów z drogi wojewódzkiej

Miejsce gromadzenia odpadów sta ych
Na terenie ustali  lokalizacj  miejsc selektywnego gromadzenia
nieuci liwych odpadów sta ych.

  4. PARKINGI

Parkowanie na terenie w asnej dzia ki, w ilo ci: dla us ug -1,5 stan. na 100 m2 p.u

  5. ZASADY OBS UGI INFRASTRUKTUR  TECHNICZN

• Woda, energia elektryczna, kanalizacja sanitarna, cieki technologiczne – pod czenie do istniej cych
i projektowanych sieci w ulicach bezpo rednio przyleg ych na warunkach okre lonych przez
zarz dc .

• Dozwala si  na tymczasowe odprowadzenie cieków bytowych do indywidualnych zbiorników
bezodp ywowych do czasu wykonania systemu wiejskiej kanalizacji sanitarnej.



Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 168 — 12777 — Poz. 3236

• Odpady technologiczne i uci liwe – wywóz przez jednostki specjalistyczne do punktów utylizacji
poza obszarem opracowania. 

• Dozwala si  odprowadzenie wód opadowych na teren posesji. 
• Ogrzewanie indywidualne w oparciu o ekologiczne media grzewcze. 

  6. WARUNKI WYNIKAJ CE Z OCHRONY RODOWISKA

Istniej ce i projektowane obiekty budowlane oraz urz dzenia techniczne a tak e ich u ytkowanie:

• nie mo e powodowa  przekroczenia adnego z parametrów dopuszczalnego poziomu szkodliwych
lub uci liwych oddzia ywa  na rodowisko;

• nie mo e by ród em uci liwych lub szkodliwych odpadów;
• nie mo e powodowa  nieodwracalnych zmian w rodowisku przyrodniczym w obr bie zajmowanej

dzia ki ani na terenach s siednich;
• w aden inny znacz cy sposób nie mo e pogarsza  warunków u ytkowania terenów s siaduj cych

a jego potencjalna uci liwo  musi zamkn  si  w obr bie w asnej dzia ki, w szczególno ci:
- nie mo e przekracza  dopuszczalnego poziomu ha asu zgodnie z obowi zuj cymi przepisami 

szczegó owym;
- nie mo e powodowa  wibracji o nat eniu oddzia uj cym szkodliwie na rodowisko a

zw aszcza na zdrowie ludzi oraz otaczaj ce obiekty budowlane,
- nie mo e powodowa  powstawania promieniowania niejonizuj cego, stwarzaj cego

zagro enie zdrowia i ycia ludzi, uszkodzenie albo zniszczenie rodowiska,

- nie mo e powodowa  emisji substancji zanieczyszczaj cych powietrze atmosferyczne, gleb
lub wody ani emisji nieprzyjemnych zapachów w ilo ciach ponadnormatywnych.

Zachowa  warto ciowy drzewostan i zakrzewienia. Na terenach utwardzonych stosowa
drobnowymiarowe elementy zapewniaj ce infiltracj wód opadowych. Teren wolny od zabudowy i
utwardze  zagospodarowa  zieleni  urz dzon  i izolacyjn

JEDNOSTKA PLANU 2.P, 3.P 
FUNKCJA PRZEZNACZENIA

PODSTAWOWEGO JEDNOSTKI
PLANU

OBSZAR FUKCJI PRZEMYS OWEJ

FUNKCJE TOWARZYSZ CE W 
JEDNOSTCE PLANU 

Wszystkie funkcje uzupe niaj ce dla funkcji przeznaczenia
podstawowego w tym funkcja mieszkaniowa, sk adowanie,
transport, przetwórstwo i produkcja rolna, rybna z wyj tkiem
chowu i hodowli zwierz t powy ej 239 DJP.

FUNKCJE BEZWZGL DNIE ZAKAZANE 
W JEDNOSTCE PLANU 

Wszelkie funkcje zwi zane z dzia alno ci  b d  u ytkowaniem
obiektów mog ce naruszy  istniej ce przepisy w zakresie ochrony 
rodowiska. Bezwzgl dny zakaz hodowli bez ció kowej.

  1. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW FUNKCJI PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO

Powierzchnia zabudowy 

Nowoprojektowan  zabudow  kszta towa  powierzchniowo w
sposób umo liwiaj cy lokalizacj  na dzia ce zabudowy oraz
urz dze  niezb dnych dla prawid owej realizacji funkcji 
przeznaczenia podstawowego, w tym: 
• zabudowy towarzysz cej;
• pojemników na odpady sta e;
• parkingów w ilo ci wynikaj cej z przyj tego programu

us ugowego;
• zieleni urz dzonej.

Procent pokrycia dzia ki zabudow
Procentowy udzia powierzchni wolnej od zabudowy w stosunku
do powierzchni dzia ki – 10%, w tym 50% terenów biologicznie
czynnych.

Wtórny podzia  nieruchomo ci

Obowi zuj ce i zalecane podzia y geodezyjne wg rysunku planu.
Dozwala si  dokonywanie podzia ów s u cych korektom w
zakresie w asno ci, porz dkuj cym istniej cy podzia , w
dostosowaniu do ustale  rysunku planu oraz tre ci Rozdzia u VII
Ustalenia dotycz ce zasad i warunków scalania i podzia u
nieruchomo ci oraz renty planistycznej.

2. WARUNKI, ZASADY I STANDARDY KSZTA TOWANIA ZABUDOWY PRZEZNACZENIA
PODSTAWOWEGO I ZABUDOWY TOWARZYSZ CEJ.

Ustalenia dla zabudowy
Nowoprojektowana zabudowa o formie i gabarytach wynikaj cych
z przyj tego programu u ytkowego, zgodnie z obowi zuj cymi
przepisami techniczno-budowlanymi i przepisami szczególnymi
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zwi zanymi z kszta towaniem zabudowy przemys owej.

Maksymalna wysoko  12,0 m ( w kalenicy lub najwy szy poziom
stropodachu).

Forma dachu Nie ustala si .

Nieprzekraczalne linie zabudowy

Nowoprojektowana zabudowa – w odleg o ci 6,0 m od pasów
dróg dojazdowych oraz w odleg o ci 15,0 m od drogi dojazdowej
8.KD.

Od pozosta ych granic dzia ki odleg o ci zabudowy zgodnie z
obowi zuj cymi przepisami techniczno-budowlanymi.

  3. WARUNKI, ZASADY I STANDARDY KSZTA TOWANIA FUNKCJI UZUPE NIAJ CEJ

Obs uga komunikacyjna 
Wjazdy ko owe z przyleg ych dróg dojazdowych. Zakaz wjazdu
ko owego z drogi wojewódzkiej.

Miejsce gromadzenia odpadów sta ych
Na terenie ustali  lokalizacj  miejsc selektywnego gromadzenia
nieuci liwych odpadów sta ych.

  4. PARKINGI

Parkowanie na terenie w asnej dzia ki, w ilo ci: dla us ug -1,5 stan. na 100 m2 p.u

  5. ZASADY OBS UGI INFRASTRUKTUR  TECHNICZN

• Woda, energia elektryczna, kanalizacja sanitarna, cieki technologiczne – pod czenie do istniej cych
i projektowanych sieci w ulicach bezpo rednio przyleg ych na warunkach okre lonych przez
zarz dc .

• Dozwala si  na tymczasowe odprowadzenie cieków bytowych do indywidualnych zbiorników
bezodp ywowych do czasu wykonania systemu wiejskiej kanalizacji sanitarnej.

• Odpady technologiczne i uci liwe – wywóz przez jednostki specjalistyczne do punktów utylizacji
poza obszarem opracowania. 

• Dozwala si  odprowadzenie wód opadowych na teren posesji. 
• Ogrzewanie indywidualne w oparciu o ekologiczne media grzewcze. 

  6. WARUNKI WYNIKAJ CE Z OCHRONY RODOWISKA

Istniej ce i projektowane obiekty budowlane oraz urz dzenia techniczne a tak e ich u ytkowanie:

• nie mo e powodowa  przekroczenia adnego z parametrów dopuszczalnego poziomu szkodliwych
lub uci liwych oddzia ywa  na rodowisko;

• nie mo e by ród em uci liwych lub szkodliwych odpadów;
• nie mo e powodowa  nieodwracalnych zmian w rodowisku przyrodniczym w obr bie zajmowanej

dzia ki ani na terenach s siednich;
• w aden inny znacz cy sposób nie mo e pogarsza  warunków u ytkowania terenów s siaduj cych

a jego potencjalna uci liwo  musi zamkn  si  w obr bie w asnej dzia ki, w szczególno ci:
- nie mo e przekracza  dopuszczalnego poziomu ha asu zgodnie z obowi zuj cymi przepisami 

szczegó owym;
- nie mo e powodowa  wibracji o nat eniu oddzia uj cym szkodliwie na rodowisko a

zw aszcza na zdrowie ludzi oraz otaczaj ce obiekty budowlane,
- nie mo e powodowa  powstawania promieniowania niejonizuj cego, stwarzaj cego

zagro enie zdrowia i ycia ludzi, uszkodzenie albo zniszczenie rodowiska,

- nie mo e powodowa  emisji substancji zanieczyszczaj cych powietrze atmosferyczne, gleb
lub wody ani emisji nieprzyjemnych zapachów w ilo ciach ponadnormatywnych.

Zachowa  warto ciowy drzewostan i zakrzewienia. Na terenach utwardzonych stosowa
drobnowymiarowe elementy zapewniaj ce infiltracj wód opadowych. Teren wolny od zabudowy i
utwardze  zagospodarowa  zieleni  urz dzon  i izolacyjn

JEDNOSTKA PLANU 1.R, 2.R, 3.R, 4.R
FUNKCJA PRZEZNACZENIA

PODSTAWOWEGO JEDNOSTKI
PLANU

ADAPTOWANE TERENY UPRAW ROLNYCH 

FUNKCJE TOWARZYSZ CE W 
JEDNOSTCE PLANU 

Wszystkie funkcje uzupe niaj ce dla funkcji przeznaczenia
podstawowego w tym przetwórstwo p odów rolnych oraz funkcja
ogrodów dzia kowych

FUNKCJE BEZWZGL DNIE ZAKAZANE 
W JEDNOSTCE PLANU 

Wszelkie funkcje zwi zane z dzia alno ci  us ugow  b d
u ytkowaniem obiektów mog ce naruszy  istniej ce przepisy w 
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zakresie ochrony rodowiska..

  1. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW FUNKCJI PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO

Powierzchnia zabudowy 

Adaptuje si  istniej ce zagospodarowanie.

Dopuszczalna zabudowa zwi zana z produkcj  roln  ro linn  w 
tym wielkotowarow .

Dopuszczalna zabudowa zagrodowa (siedliska rolne). 

W przypadku zmiany funkcji na ogrody dzia kowe dozwala si
zabudow  dozwolona przepisami budowlanymi na terenach
ogrodów dzia kowych.

Procent pokrycia dzia ki zabudow Nie ustala si .

Wtórny podzia  nieruchomo ci

Dozwala si  na dokonywanie wtórnych podzia ów geodezyjnych w
celu wydzielenia samodzielnych dzia ek. Dojazdy do nowo
wydzielonych dzia ek wytyczy  w obr bie obszaru w asno ci.

Minimalna powierzchnia dzia ki siedliskowej : 1000 m2.

Dozwala si  dokonywanie podzia ów s u cych korektom w
zakresie w asno ci, porz dkuj cym istniej cy podzia , w
dostosowaniu do ustale  rysunku planu oraz tre ci Rozdzia u VII
Ustalenia dotycz ce zasad i warunków scalania i podzia u
nieruchomo ci oraz renty planistycznej.

2. WARUNKI, ZASADY I STANDARDY KSZTA TOWANIA ZABUDOWY PRZEZNACZENIA
PODSTAWOWEGO

Wysoko ci zabudowy

Nowoprojektowana zabudowa o formie i gabarytach wynikaj cych
z przyj tego programu u ytkowego, zgodnie z obowi zuj cymi
przepisami techniczno-budowlanymi i przepisami szczególnymi.

Maksymalna wysoko  12,0 m ( w kalenicy lub najwy szy poziom
stropodachu).

Zabudowa mieszkalna w obr bie nowoprojektowanych siedlisk  – 
maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne oraz maksymalnie jedna
kondygnacja podziemna. Poziom posadowienia posadzki parteru
maksymalnie 0,75 m nad poziomem przyleg ego gruntu.

Nieprzekraczalne linie zabudowy

W odleg o ci 6,0m od pasów drogowych dróg lokalnych, 
zbiorczych i dojazdowych, w odleg o ci 8,0m od pasa drogi
wojewódzkiej 1.KDG. 

Odleg o ci zabudowy od pozosta ych granic dzia ek – zgodnie z
obowi zuj cymi przepisami techniczno-budowlanymi.

Obszar 2.R, 3.R, 4.R – zakaz sytuowania zabudowy trwa ej w pasie 
do 100m od linii brzegowej jeziora.

  3. WARUNKI, ZASADY I STANDARDY KSZTA TOWANIA FUNKCJI UZUPE NIAJ CEJ

Obs uga komunikacyjna 
Dojazd z otaczaj cych dróg publicznych i dróg wewn trznych
(gruntowych).

Miejsce gromadzenia odpadów sta ych
W obszarze zabudowy zagrodowej ustali  lokalizacj  miejsc 
gromadzenia odpadów sta ych.

  4. PARKINGI

Zabezpieczy miejsca postojowe dla potrzeb funkcji podstawowej na terenie dzia ki.

  5. WARUNKI WYNIKAJ CE Z OCHRONY RODOWISKA

Dozwala si  na chów zwierz t w ramach funkcji siedliskowej jedynie do celów w asnych.

  6. ZASADY OBS UGI INFRASTRUKTUR  TECHNICZN

• Woda, energia elektryczna, kanalizacja sanitarna – pod czenie do istniej cych i projektowanych sieci
w ulicach bezpo rednio przyleg ych na warunkach okre lonych przez zarz dc .

• Dozwala si  na tymczasowe odprowadzenie cieków bytowych do indywidualnych zbiorników
bezodp ywowych do czasu wykonania systemu wiejskiej kanalizacji sanitarnej.

• Odpady technologiczne i uci liwe – wywóz przez jednostki specjalistyczne do punktów utylizacji
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poza obszarem opracowania. 
• Dozwala si  odprowadzenie wód opadowych na teren posesji. 

• Ogrzewanie indywidualne w oparciu o ekologiczne media grzewcze.. 

JEDNOSTKA PLANU 1.RP
FUNKCJA PRZEZNACZENIA

PODSTAWOWEGO JEDNOSTKI
PLANU

ADAPTOWANE TERENY PRODUKCJI ROLNEJ.

FUNKCJE TOWARZYSZ CE W 
JEDNOSTCE PLANU 

Wszystkie funkcje uzupe niaj ce dla funkcji przeznaczenia
podstawowego w tym: uprawy ogrodnicze i sadownicze,
przetwórstwo spo ywcze, rolne i rybne, obs uga rolnictwa, 
produkcja rolna ro linna i zwierz ca z wyj tkiem chowu i hodowli
w liczbie powy ej 239 DJP. 

FUNKCJE BEZWZGL DNIE ZAKAZANE 
W JEDNOSTCE PLANU 

Wszelkie funkcje zwi zane z dzia alno ci  us ugow  b d
u ytkowaniem obiektów mog ce naruszy  istniej ce przepisy w 
zakresie ochrony rodowiska.

  1. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW FUNKCJI PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO

Powierzchnia zabudowy Adaptuje si  istniej ce zagospodarowanie i zabudow .
Procent pokrycia dzia ki zabudow Nie ustala si .

Wtórny podzia  nieruchomo ci

Dozwala si  na dokonywanie wtórnych podzia ów geodezyjnych w
celu wydzielenia samodzielnych dzia ek. Dojazdy do nowo
wydzielonych dzia ek wytyczy  w obr bie obszaru w asno ci.

Dozwala si  dokonywanie podzia ów s u cych korektom w
zakresie w asno ci, porz dkuj cym istniej cy podzia , w
dostosowaniu do ustale  rysunku planu oraz tre ci Rozdzia u VII
Ustalenia dotycz ce zasad i warunków scalania i podzia u
nieruchomo ci oraz renty planistycznej.

2. WARUNKI, ZASADY I STANDARDY KSZTA TOWANIA ZABUDOWY PRZEZNACZENIA
PODSTAWOWEGO

Wysoko ci zabudowy

Nowoprojektowana zabudowa o formie i gabarytach wynikaj cych
z przyj tego programu u ytkowego, zgodnie z obowi zuj cymi
przepisami techniczno-budowlanymi i przepisami szczególnymi.

Maksymalna wysoko  12,0 m ( w kalenicy lub najwy szy poziom
stropodachu).

Zabudowa mieszkalna towarzysz ca funkcji przeznaczenia
podstawowego – maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne oraz
maksymalnie jedna kondygnacja podziemna. Poziom
posadowienia posadzki parteru maksymalnie 0,75 m nad 
poziomem przyleg ego gruntu.

Nieprzekraczalne linie zabudowy

W odleg o ci 6,0m od pasów drogowych dróg zbiorczych i
dojazdowych.

Odleg o ci zabudowy od pozosta ych granic dzia ek – zgodnie z
obowi zuj cymi przepisami techniczno-budowlanymi.

  3. WARUNKI, ZASADY I STANDARDY KSZTA TOWANIA FUNKCJI UZUPE NIAJ CEJ

Obs uga komunikacyjna 
Dojazd z otaczaj cych dróg publicznych i dróg wewn trznych
(gruntowych).

Miejsce gromadzenia odpadów sta ych
W obszarze zabudowy zagrodowej ustali  lokalizacj  miejsc 
selektywnego gromadzenia nieuci liwych odpadów sta ych.

  4. PARKINGI

Zabezpieczy miejsca postojowe dla potrzeb funkcji podstawowej na terenie dzia ki.

  5. WARUNKI WYNIKAJ CE Z OCHRONY RODOWISKA

Zachowa  warto ciowy drzewostan i zakrzewienia. Bezwzgl dny zakaz hodowli bez ció kowej.

  6. ZASADY OBS UGI INFRASTRUKTUR  TECHNICZN
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• Woda, energia elektryczna, kanalizacja sanitarna, cieki technologiczne – pod czenie do istniej cych
i projektowanych sieci w ulicach bezpo rednio przyleg ych na warunkach okre lonych przez
zarz dc .

• Odpady technologiczne i uci liwe – wywóz przez jednostki specjalistyczne do punktów utylizacji
poza obszarem opracowania. 

• Dozwala si  na tymczasowe odprowadzenie cieków bytowych do indywidualnych zbiorników
bezodp ywowych do czasu wykonania systemu wiejskiej kanalizacji sanitarnej.

• Dozwala si  odprowadzenie wód opadowych na teren posesji. 

• Ogrzewanie indywidualne w oparciu o ekologiczne media grzewcze. 

JEDNOSTKA PLANU 
1.RM/U, 2.RM/U, 3.RM/U, 4.RM/U, 5.RMU, 6.RM/U, 7.RM/U,

8.RM/U, 9.RM/U, 10.RM/U, 11.RM/U, 12.RM/U, 13.RM/U, 14.RM/U

FUNKCJE PRZEZNACZENIA
PODSTAWOWEGO JEDNOSTKI

PLANU

OBSZARY PRZEKSZTA CE .

(ADAPTOWANA FUNKCJA ZABUDOWY ZAGRODOWEJ)

1. Funkcja mieszkalna

2. Nieuci liwa funkcja us ugowa w zakresie:

• us ug drobnego handlu, gastronomii, rzemios a i drobnej
wytwórczo ci , 

• obs ugi ruchu turystycznego polegaj cymi na wynajmie
pokoi, domy letniskowe s u ce wy cznie rekreacji 
indywidualnej, pensjonaty, obiekty turystyki kwalifikowanej
takie jak hotele o pojemno ci do 10 pokoi hotelowych;

• kultury, o wiaty, sportu i rekreacji; 
• us ug w zakresie ochrony zdrowia i opieki spo ecznej, z 

wy czeniem szpitali;
• us ug weterynaryjnych; 
• us ug administracji, czno ci (z wyj tkiem masztów

telekomunikacyjnych),
• us ug obs ugi komunikacji (parkingi do 10 stanowisk) z 

wy czeniem stacji paliw i myjni; 
• pozosta ych us ug nieuci liwych.

3. Produkcja rolna, z wy czeniem gospodarki wielkotowarowej, w 
zakresie:
• sadownictwa, ogrodnictwa;
• przetwórstwa rolnego, rybnego i spo ywczego.

FUNKCJE TOWARZYSZ CE W 
JEDNOSTCE PLANU 

Wszystkie funkcje uzupe niaj ce dla funkcji przeznaczenia 
podstawowego.

FUNKCJE BEZWZGL DNIE
ZAKAZANE W JEDNOSTCE PLANU

Funkcje uci liwe. Wszelkie funkcje zwi zane z dzia alno ci
us ugow  b d  u ytkowaniem obiektów mog ce naruszy  istniej ce
przepisy w zakresie ochrony rodowiska.

Zakaz produkcji rolnej wielkotowarowej, funkcji przemys u, handlu o
powierzchni sprzeda y powy ej 300 m2, magazynów i sk adów o 
powierzchni powy ej 300m2, stacji paliw i myjni samochodowych.

  1. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW FUNKCJI PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO

Powierzchnia zabudowy 

Adaptuje si  istniej c  zabudow .

Nowoprojektowan  zabudow , przebudow  i rozbudow
obiektów funkcji podstawowej kszta towa  powierzchniowo w
sposób umo liwiaj cy lokalizacj  na dzia ce zabudowy oraz
urz dze  niezb dnych dla prawid owego realizowania funkcji
przeznaczenia podstawowego, w tym: 

• miejsc postojowych i gara y,
• pojemników na odpady sta e
• terenów zieleni urz dzonej i rekreacyjnej

Procent pokrycia dzia ki zabudow
Procentowy udzia powierzchni wolnej od zabudowy w stosunku
do powierzchni dzia ki – 20% w tym 10% powierzchni biologicznie
czynnej.
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y j

Wtórny podzia  nieruchomo ci

Obowi zuj ce i zalecane podzia y geodezyjne zgodnie z rysunkiem 
planu.

Obszary 1.RM/U, 2.RM/U - minimalna powierzchnia
nowowydzielanej dzia ki : 1500 m2.

Obszar 3. RMU, 5.RM/U - minimalna powierzchnia
nowowydzielanej dzia ki : 900 m2.

Dozwala si  dokonywanie podzia ów s u cych korektom w
zakresie w asno ci, porz dkuj cym istniej cy podzia , w 
dostosowaniu do ustale  rysunku planu oraz tre ci Rozdzia u VII 
Ustalenia dotycz ce zasad i warunków scalania i podzia u
nieruchomo ci oraz renty planistycznej.

Nieprzekraczalne linie zabudowy

Przebudowa i rozbudowa istniej cych budynków – odleg o ci od
pasów drogowych zgodnie z lini  zabudowy istniej cych
obiektów.

Zabudowa nowoprojektowana - w odleg o ci 8,0m od kraw dzi
pasa drogi wojewódzkiej 1.KDG, w odleg o ci 6,0 m od pasów
drogowych dróg dojazdowych, lokalnych i zbiorczych (KDL, KDZ).

Odleg o  zabudowy od pozosta ych granic dzia ek zgodnie z
obowi zuj cymi przepisami techniczno-budowlanymi.

2. WARUNKI, ZASADY I STANDARDY KSZTA TOWANIA ZABUDOWY PRZEZNACZENIA
PODSTAWOWEGO

Ustalenia dla zabudowy

Adaptuje si  istniej c  zabudow .

W zabudowie typu tradycyjnego zaleca si  stosowanie
tradycyjnych form zabudowy oraz detalu elewacji, 
charakterystycznych dla regionu (Ziemia L borska Po udniowa).

Zakaz stosowania w elewacji materia ów z tworzyw sztucznych (np.
ok adzin winylowych).

Wysoko ci zabudowy

Zabudowa nowoprojektowana, przebudowa i rozbudowa – 
maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne oraz maksymalnie jedna
kondygnacja podziemna. Poziom posadowienia posadzki parteru
maksymalnie 0,75 m nad poziomem przyleg ego gruntu.

Forma dachu 
Dachy strome lub p askie (stropodachy). Dachy strome kszta towa
jako dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniach od 30° do 50°.
Zakaz stosowania dachu mansardowego.

  3. WARUNKI, ZASADY I STANDARDY KSZTA TOWANIA FUNCJI UZUPE NIAJACEJ.

Obs uga komunikacyjna 

Adaptuje si  istniej ce wjazdy. Nowoprojektowane wjazdy 
wy cznie z otaczaj cych dróg zbiorczych, lokalnych i dojazdowych
z wykluczeniem lokalizowania nowych wjazdów z drogi
wojewódzkiej 1.KDG. 

Wysoko  zabudowy towarzysz cej

Zabudow  towarzysz c  kszta towa  w dostosowaniu do form
zabudowy funkcji przeznaczenia podstawowego.
Maksymalnie 1 kondygnacja nadziemna. 
Rz dna posadowienia parteru budynku maksymalnie 0,30m ponad
poziom terenu w miejscu lokalizacji.

Miejsce gromadzenia odpadów sta ych
Przewidzie  lokalizacj  miejsc gromadzenia odpadów sta ych na 
terenie posesji 

  4. PARKINGI

Bilansowa  i zabezpieczy  parkingi dla us ug w ilo ci-1,5 stan. na 100 m2 p.u oraz dla funkcji
mieszkaniowej 1mp/4 mieszkania.

  5. ZASADY OBS UGI INFRASTRUKTUR  TECHNICZN

• Woda, energia elektryczna, kanalizacja sanitarna – pod czenie do istniej cych i projektowanych sieci
w ulicach bezpo rednio przyleg ych na warunkach okre lonych przez zarz dc .

• Dozwala si  na tymczasowe odprowadzenie cieków bytowych do indywidualnych zbiorników
bezodp ywowych do czasu wykonania systemu wiejskiej kanalizacji sanitarnej.
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• Dozwala si  odprowadzenie wód opadowych na teren posesji. 
• Ogrzewanie indywidualne w oparciu o ekologiczne media grzewcze. 

  7. WARUNKI WYNIKAJ CE Z OCHRONY RODOWISKA

Zachowa  warto ciowy drzewostan. Na terenach utwardzonych stosowa  drobnowymiarowe elementy
zapewniaj ce infiltracj  wód opadowych.

  8. OBSZARY ZAGRO E

Strefa ha asu, zanieczyszcze  oraz wibracji od komunikacji ko owej o nat eniu oddzia uj cym szkodliwie
na rodowisko, a zw aszcza na zdrowie ludzi oraz otaczaj ce obiekty budowlane – w zagospodarowaniu
terenu zaleca si  uwzgl dnienie nasadze  urz dzonej zieleni o funkcji izolacyjnej wzd u  granic dzia ek
przyleg ych do pasa drogowego drogi wojewódzkiej..

JEDNOSTKA PLANU 1.U

FUNKCJA PRZEZNACZENIA
PODSTAWOWEGO JEDNOSTKI

PLANU

OBSZAR US UG.

Obszar koncentracji us ug w zakresie:
• drobnego handlu, gastronomii, drobnego rzemios a i drobnej

wytwórczo ci; kultury, o wiaty, rekreacji, czno ci
administracji;

• turystyki (pensjonaty, obiekty turystyki kwalifikowanej takie 
jak hotele o pojemno ci do 10 pokoi hotelowych) i obs ugi
ruchu turystycznego (w tym polegaj cymi na wynajmie pokoi)
z wy czeniem domków letniskowych;

• us ug w zakresie ochrony zdrowia i opieki spo ecznej, z 
wy czeniem szpitali, us ug weterynaryjnych; 

• pozosta ych us ug nieuci liwych.

FUNKCJE TOWARZYSZ CE W 
JEDNOSTCE PLANU 

Wszystkie funkcje uzupe niaj ce dla funkcji przeznaczenia
podstawowego.

FUNKCJE BEZWZGL DNIE ZAKAZANE 
W JEDNOSTCE PLANU 

Wszelkie funkcje zwi zane z dzia alno ci  us ugow  b d
u ytkowaniem obiektów mog ce naruszy  istniej ce przepisy w 
zakresie ochrony rodowiska.

  1. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW FUNKCJI PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO

Powierzchnia zabudowy 

Zabudow  funkcji podstawowej kszta towa  powierzchniowo w
sposób umo liwiaj cy lokalizacj  na dzia ce zabudowy oraz
urz dze  niezb dnych dla prawid owej realizacji funkcji 
przeznaczenia podstawowego, w tym: 

• zabudowy towarzysz cej;
• pojemników na odpady sta e;
• parkingów w ilo ci wynikaj cej z przyj tego programu

us ugowego;
• zieleni urz dzonej.

Procent pokrycia dzia ki zabudow
Procentowy udzia powierzchni wolnej od zabudowy w stosunku
do powierzchni dzia ki – 20%, w tym 50% powierzchni biologicznie
czynnej..

Wtórny podzia  nieruchomo ci

Dozwala si  na dokonywanie wtórnych podzia ów geodezyjnych w
celu wydzielenia samodzielnych dzia ek budowlanych. Dojazdy do
nowo wydzielonych dzia ek wytyczy  w obr bie obszaru
w asno ci.

Dozwala si  dokonywanie podzia ów s u cych korektom w
zakresie w asno ci, porz dkuj cym istniej cy podzia , w
dostosowaniu do ustale  rysunku planu oraz tre ci Rozdzia u VII
Ustalenia dotycz ce zasad i warunków scalania i podzia u
nieruchomo ci oraz renty planistycznej, §7
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2. WARUNKI, ZASADY I STANDARDY KSZTA TOWANIA ZABUDOWY PRZEZNACZENIA
PODSTAWOWEGO

Wysoko ci zabudowy

Ustala si  wolnostoj cy lub szeregowy typ nowoprojektowanej
zabudowy.

Zabudowa nowoprojektowana, przebudowa i rozbudowa:
maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne i 1 kondygnacja
podziemna, maksymalna wysoko  w kalenicy (lub najwy szy
poziom stropodachu) - 9,0 m.

Poziom posadowienia posadzki parteru maksymalnie 0,45cm nad 
poziomem przyleg ego gruntu.

Forma dachu 
Dachy strome lub p askie. Dachy strome kszta towa  jako 
dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniach od 25° do 50° a w 
przypadku dachu mansardowego od 25° do 75°.

Nieprzekraczalne linie zabudowy
W odleg o ci 6,0 m od kraw dzi pasów drogowych otaczaj cych
dróg dojazdowych.

  3. WARUNKI, ZASADY I STANDARDY KSZTA TOWANIA FUNKCJI UZUPE NIAJ CEJ

Obs uga komunikacyjna Wjazdy z otaczaj cych dróg dojazdowych.

Miejsce gromadzenia odpadów sta ych
W zespole zabudowy ustali  lokalizacj  miejsc selektywnego 
gromadzenia odpadów sta ych.

  4. PARKINGI

Bilansowa  i zabezpieczy  parkingi dla us ug w ilo ci-1,5 stan. na 100 m2 p.u.

  5. ZASADY OBS UGI INFRASTRUKTUR  TECHNICZN

• Woda, energia elektryczna, kanalizacja sanitarna i technologiczna - pod czenie do istniej cych i 
projektowanych sieci w ulicach bezpo rednio przyleg ych na warunkach okre lonych przez zarz dc .

• Dozwala si  na tymczasowe odprowadzenie cieków bytowych do indywidualnych zbiorników
bezodp ywowych do czasu wykonania systemu wiejskiej kanalizacji sanitarnej.

• Dozwala si  odprowadzenie wód opadowych na teren posesji. 
• Ogrzewanie indywidualne w oparciu o ekologiczne media grzewcze. 

  6. WARUNKI WYNIKAJ CE Z OCHRONY RODOWISKA

Zachowa  istniej ce elementy rodowiska naturalnego, w tym warto ciowy drzewostan. Na terenach
utwardzonych stosowa  drobnowymiarowe elementy zapewniaj ce infiltracj  wód opadowych.

  8. INNE ZAPISY

Zabudow  uzupe nia  zieleni  urz dzon  s u c  rekreacji i wypoczynkowi.

JEDNOSTKA PLANU 1.UO
FUNKCJA PRZEZNACZENIA

PODSTAWOWEGO JEDNOSTKI
PLANU

ADAPTOWANY OBSZAR US UG O WIATY

FUNKCJE TOWARZYSZ CE W 
JEDNOSTCE PLANU 

Wszystkie funkcje uzupe niaj ce dla funkcji przeznaczenia
podstawowego. Tereny sportu i rekreacji. Ziele  urz dzona.
Parkingi.

FUNKCJE BEZWZGL DNIE ZAKAZANE 
W JEDNOSTCE PLANU 

Wszelkie funkcje zwi zane z dzia alno ci  us ugow  b d
u ytkowaniem obiektów mog ce naruszy  istniej ce przepisy w 
zakresie ochrony rodowiska. Funkcje zwi zane z dzia alno ci
produkcyjn  lub wytwórcz ,.
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  1. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW FUNKCJI PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO

Powierzchnia zabudowy 

Nowoprojektowan  zabudow , przebudow  i rozbudow  funkcji
podstawowej kszta towa  powierzchniowo w sposób
umo liwiaj cy lokalizacj  na dzia ce zabudowy oraz urz dze
niezb dnych dla prawid owej realizacji funkcji przeznaczenia
podstawowego, w tym:
• zabudowy towarzysz cej
• pojemników na odpady sta e
• parkingów w ilo ci wynikaj cej z przyj tego programu

us ugowego,
• zieleni urz dzonej
• terenów sportowo-rekreacyjnych

Procent pokrycia dzia ki zabudow
Procentowy udzia powierzchni wolnej od zabudowy w stosunku
do powierzchni terenu – 20%, w tym 10% terenów biologicznie
czynnych.

Nieprzekraczalne linie zabudowy

Przebudowa i rozbudowa obiektów istniej cych – adaptuje si
istniej ce linie zabudowy.

Zabudowa nowoprojektowana w odleg o ci 6,0 m od otaczaj cych
ulic dojazdowych i zbiorczych.

Od pozosta ych granic dzia ki odleg o ci zabudowy zgodnie z
obowi zuj cymi przepisami techniczno-budowlanymi.

Wtórny podzia  nieruchomo ci

Dozwala si  na dokonywanie wtórnych podzia ów geodezyjnych w
celu wydzielenia samodzielnych dzia ek budowlanych. Dojazdy do
nowo wydzielonych dzia ek wytyczy  w obr bie obszaru
w asno ci.

Dozwala si  dokonywanie podzia ów s u cych korektom w
zakresie w asno ci, porz dkuj cym istniej cy podzia , w
dostosowaniu do ustale  rysunku planu oraz tre ci Rozdzia u VII
Ustalenia dotycz ce zasad i warunków scalania i podzia u
nieruchomo ci oraz renty planistycznej.

2. WARUNKI, ZASADY I STANDARDY KSZTA TOWANIA ZABUDOWY PRZEZNACZENIA
PODSTAWOWEGO

Wysoko ci zabudowy

Adaptuje si  zabudow  istniej c .

Nowa zabudowa, przebudowa i rozbudowa: maksymalnie 3
kondygnacje nadziemne (w tym poddasze u ytkowe) oraz jedna 
kondygnacja podziemna.

Poziom posadowienia posadzki parteru maksymalnie 1,20cm nad 
poziomem przyleg ego gruntu.

Forma dachu 
Dachy strome lub p askie (stropodachy). Dachy strome kszta towa
jako dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniach od 25° do 50°.
Zakaz stosowania dachu mansardowego.

  3. WARUNKI, ZASADY I STANDARDY KSZTA TOWANIA FUNKCJI UZUPE NIAJ CEJ

Obs uga komunikacyjna Dojazd ko owy z otaczaj cych ulic lokalnych. 

Miejsce gromadzenia odpadów sta ych
W zespole zabudowy ustali  lokalizacj  miejsc selektywnego 
gromadzenia odpadów sta ych.

  4. PARKINGI

Zabezpieczy parkingi w ilo ci niezb dnej do realizacji przyj tego programu u ytkowego w obr bie
obszaru us ug.

  5. ZASADY OBS UGI INFRASTRUKTUR  TECHNICZN

• Adaptuje si  rozwi zania dotychczasowe.
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• Woda, energia elektryczna, kanalizacja sanitarna – pod czenie do istniej cych i projektowanych sieci
w ulicach bezpo rednio przyleg ych na warunkach okre lonych przez zarz dc .

• Dozwala si  na tymczasowe odprowadzenie cieków bytowych do indywidualnych zbiorników
bezodp ywowych do czasu wykonania systemu wiejskiej kanalizacji sanitarnej.

• Dozwala si  odprowadzenie wód opadowych na teren posesji. 
• Ogrzewanie indywidualne w oparciu o ekologiczne media grzewcze. 

  6. WARUNKI WYNIKAJ CE Z OCHRONY RODOWISKA

Zachowa  istniej ce elementy rodowiska naturalnego, w tym warto ciowy drzewostan. Na terenach
utwardzonych stosowa  drobnowymiarowe elementy zapewniaj ce infiltracj  wód opadowych.

  7. INNE ZAPISY

Teren wolny od zabudowy i utwardze  uzupe ni  zieleni  urz dzon  s u c  rekreacji i wypoczynkowi.

JEDNOSTKA PLANU 1.UP
FUNKCJA PRZEZNACZENIA

PODSTAWOWEGO JEDNOSTKI
PLANU

OBSZAR US UG PUBLICZNYCH

FUNKCJE TOWARZYSZ CE W 
JEDNOSTCE PLANU 

Wszystkie funkcje uzupe niaj ce dla funkcji przeznaczenia
podstawowego. Parkingi. Tereny zieleni parkowej i urz dzonej.

FUNKCJE BEZWZGL DNIE ZAKAZANE 
W JEDNOSTCE PLANU 

Wszelkie funkcje zwi zane z dzia alno ci  us ugow  b d
u ytkowaniem obiektów mog ce naruszy  istniej ce przepisy w 
zakresie ochrony rodowiska. Funkcje zwi zane z dzia alno ci
produkcyjn  lub wytwórcz ,.

  1. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW FUNKCJI PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO

Powierzchnia zabudowy 

Nowoprojektowan  zabudow  kszta towa  powierzchniowo w
sposób umo liwiaj cy lokalizacj  na dzia ce zabudowy oraz
urz dze  niezb dnych dla prawid owej realizacji funkcji 
przeznaczenia podstawowego, w tym: 

• zabudowy towarzysz cej;
• pojemników na odpady sta e;
• parkingów w ilo ci wynikaj cej z przyj tego programu

us ugowego;
• zieleni urz dzonej.

Procent pokrycia dzia ki zabudow
Procentowy udzia powierzchni wolnej od zabudowy w stosunku
do powierzchni dzia ki – 20%, w tym 50% terenów biologicznie
czynnych.

Wtórny podzia  nieruchomo ci

Dozwala si  na dokonywanie wtórnych podzia ów geodezyjnych w
celu wydzielenia samodzielnych dzia ek budowlanych. Dojazdy do
nowo wydzielonych dzia ek wytyczy  w obr bie obszaru
w asno ci.

Dozwala si  dokonywanie podzia ów s u cych korektom w
zakresie w asno ci, porz dkuj cym istniej cy podzia , w
dostosowaniu do ustale  rysunku planu oraz tre ci Rozdzia u VII
Ustalenia dotycz ce zasad i warunków scalania i podzia u
nieruchomo ci oraz renty planistycznej.

2. WARUNKI, ZASADY I STANDARDY KSZTA TOWANIA ZABUDOWY PRZEZNACZENIA
PODSTAWOWEGO

Wysoko ci zabudowy

Ustala si  wolnostoj cy lub szeregowy typ nowoprojektowanej
zabudowy.
Maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne oraz jedna kondygnacja
podziemna.
Poziom posadowienia posadzki parteru maksymalnie 1,20cm nad 
poziomem przyleg ego gruntu.

Forma dachu 
Dachy strome lub p askie (stropodachy). Dachy strome kszta towa
jako dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniach od 25° do 45°.

Nieprzekraczalne linie zabudowy
W odleg o ci 6,0 m od pasów otaczaj cych dróg dojazdowych, i
lokalnych.

Od pozosta ych granic dzia ki odleg o ci zabudowy zgodnie z
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obowi zuj cymi przepisami techniczno-budowlanymi.

  3. WARUNKI, ZASADY I STANDARDY KSZTA TOWANIA FUNKCJI UZUPE NIAJ CEJ

Obs uga komunikacyjna Dojazd ko owy z otaczaj cych ulic dojazdowych i lokalnych.

Miejsce gromadzenia odpadów sta ych
Na terenach posesji ustali  lokalizacj  miejsc selektywnego
gromadzenia odpadów sta ych.

  4. PARKINGI

Bilansowa  i zabezpieczy  parkingi dla us ug w ilo ci-1,5 stan. na 100 m2 p.u.

5. ZASADY OBS UGI INFRASTRUKTUR  TECHNICZN

• Woda, energia elektryczna, kanalizacja sanitarna – pod czenie do istniej cych i projektowanych sieci
w ulicach bezpo rednio przyleg ych na warunkach okre lonych przez zarz dc .

• Dozwala si  na tymczasowe odprowadzenie cieków bytowych do indywidualnych zbiorników
bezodp ywowych do czasu wykonania systemu wiejskiej kanalizacji sanitarnej.

• Dozwala si  odprowadzenie wód opadowych na teren posesji. 
• Ogrzewanie indywidualne w oparciu o ekologiczne media grzewcze. 

  6. WARUNKI WYNIKAJ CE Z OCHRONY RODOWISKA

Zachowa  istniej ce elementy rodowiska naturalnego, w tym warto ciowy drzewostan. Na terenach
utwardzonych stosowa  drobnowymiarowe elementy zapewniaj ce infiltracj  wód opadowych.

  7. INNE ZAPISY

Teren wolny od zabudowy i utwardze  uzupe ni  zieleni  urz dzon  s u c  rekreacji i wypoczynkowi.

JEDNOSTKA PLANU 1.UR
FUNKCJA PRZEZNACZENIA

PODSTAWOWEGO JEDNOSTKI
PLANU

ADAPTOWANY OBSZAR KULTU RELIGIJNEGO.

FUNKCJE TOWARZYSZ CE W 
JEDNOSTCE PLANU 

Wszystkie funkcje uzupe niaj ce dla funkcji przeznaczenia
podstawowego. Parkingi. Ziele  urz dzona.

FUNKCJE BEZWZGL DNIE ZAKAZANE 
W JEDNOSTCE PLANU 

Wszelkie funkcje zwi zane z dzia alno ci  us ugow  b d
u ytkowaniem obiektów mog ce naruszy  istniej ce przepisy w 
zakresie ochrony rodowiska.

  1. WARUNKI KSZTA TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU WYNIKAJ CE Z 
OCHRONY DÓBR KULTURY

Zabytkowy ko ció  wpisany do rejestru zabytków Wojewódzkiego Urz du Ochrony Zabytków decyzj  z 
dnia 9.12.61 znak: KL IV/KZ/II/52/61, pozycja rejestru A-207. Najbli sze otoczenie wraz z cmentarzem
wnioskowane do obj cia ochrona Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Wszelkie dzia ania
inwestycyjne zgodnie z ustaw  z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 
z dnia 17 wrze nia 2003 r.). 

  2. PARKINGI

Zabezpieczy parkingi na terenie jednostki planu w ilo ci-1,5 stan. na 10 osób uczestnicz cych w liturgii.

  3. ZASADY OBS UGI INFRASTRUKTUR  TECHNICZN

• Woda, energia elektryczna, kanalizacja sanitarna i technologiczna – pod czenie do istniej cych i 
projektowanych sieci w ulicach bezpo rednio przyleg ych na warunkach okre lonych przez zarz dc .

• Dozwala si  na tymczasowe odprowadzenie cieków bytowych do indywidualnych zbiorników
bezodp ywowych do czasu wykonania systemu wiejskiej kanalizacji sanitarnej.

• Dozwala si  odprowadzenie wód opadowych na teren posesji. 
• Ogrzewanie indywidualne w oparciu o ekologiczne media grzewcze. 

  4. WARUNKI WYNIKAJ CE Z OCHRONY RODOWISKA

Zachowa  istniej ce elementy rodowiska naturalnego, w tym warto ciowy drzewostan. Na terenach
utwardzonych stosowa  drobnowymiarowe elementy zapewniaj ce infiltracj  wód opadowych.
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FUNKCJA PRZEZNACZENIA
PODSTAWOWEGO JEDNOSTKI

PLANU
OBSZAR FUNKCJI REKREACYJNEJ I TURYSTYCZNEJ.

FUNKCJE TOWARZYSZ CE W 
JEDNOSTCE PLANU 

Wszystkie funkcje uzupe niaj ce dla funkcji przeznaczenia
podstawowego. Ziele  parkowa i urz dzona. Tereny sportowe. 

FUNKCJE BEZWZGL DNIE ZAKAZANE 
W JEDNOSTCE PLANU 

Funkcje uci liwe. Wszelkie funkcje zwi zane z dzia alno ci
us ugow  b d  u ytkowaniem obiektów mog ce naruszy
istniej ce przepisy w zakresie ochrony rodowiska.

  1. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW FUNKCJI PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO

Powierzchnia zabudowy 

W strefie ograniczonego zagospodarowania ustalonej
Rozporz dzeniem nr 10/98 Wojewody S upskiego z dnia
19.08.19998 oraz Uchwa  nr X/42/81 WRN w S upsku z dnia 8 
grudnia 1981 dozwala si  na lokalizowanie ogólnodost pnych
pomostów, ma ogabarytowych obiektów nie zwi zanych trwale z 
gruntem stanowi cych zaplecze turystyki wodnej, pieszej i 
rowerowej, obiektów ma ej architektury towarzysz cych
zagospodarowaniu turystycznemu, placów zabaw i miejsc
wypoczynku, tras pieszych i rowerowych. Ponad to:

• dozwala si  na lokalizacj  pól namiotowych.
• dozwala si  na lokalizacj  obiektów tymczasowych.
• bezwzgl dnie zakazuje si  sytuowania trwa ej zabudowy

letniskowych lub innej.

Wtórny podzia  nieruchomo ci

Dozwala si  dokonywanie podzia ów s u cych korektom w
zakresie w asno ci, porz dkuj cym istniej cy podzia , w 
dostosowaniu do ustale  rysunku planu oraz tre ci Rozdzia u VII 
Ustalenia dotycz ce zasad i warunków scalania i podzia u
nieruchomo ci oraz renty planistycznej.

Nieprzekraczalne linie zabudowy

Zabudowa nowoprojektowana (ma ogabarytowe obiekty nie 
zwi zane trwale z gruntem stanowi ce zaplecze turystyki wodnej, 
pieszej i rowerowej) - w odleg o ci 6,0m od pasów otaczaj cych
dróg i ci gów pieszo-jezdnych.
Odleg o  ww zabudowy od pozosta ych granic dzia ek zgodnie z
obowi zuj cymi przepisami techniczno-budowlanymi.

2. WARUNKI, ZASADY I STANDARDY KSZTA TOWANIA ZABUDOWY PRZEZNACZENIA
PODSTAWOWEGO I ZAGOSPODAROWANIA UZUPE NIAJ CEGO.

Ustalenia dla zabudowy

Zabudowa tymczasowa – maksymalna wysoko  6,0m.

Zakaz stosowania materia ów z tworzyw sztucznych (np. ok adzin
winylowych).

  3. WARUNKI, ZASADY I STANDARDY KSZTA TOWANIA FUNCJI UZUPE NIAJACEJ.

Obs uga komunikacyjna Wjazdy z otaczaj cych dróg i ci gów pieszo-jezdnych.

Miejsce gromadzenia odpadów sta ych
Przewidzie  lokalizacj miejsc selektywnego gromadzenia
odpadów sta ych w rejonie jednostki planu.

  4. PARKINGI

Parkingi lokalizowa  wy cznie wzd u  przyleg ych pasów drogowych dróg i ci gów pieszo-jezdnych ww 
ilo ci wynikaj cej z przyj tego programu u ytkowego. Miejsca postojowe grupowa  maksymalnie po 3 i
rozdziela  zieleni  urz dzon .

  5. ZASADY OBS UGI INFRASTRUKTUR  TECHNICZN

• Woda, energia elektryczna, kanalizacja sanitarna – pod czenie do istniej cych i projektowanych sieci 
w ulicach bezpo rednio przyleg ych na warunkach okre lonych przez zarz dc .

• Dozwala si  na tymczasowe odprowadzenie cieków bytowych do indywidualnych zbiorników
bezodp ywowych do czasu wykonania systemu wiejskiej kanalizacji sanitarnej.

• Dozwala si  odprowadzenie wód opadowych na teren posesji. 

  6. WARUNKI WYNIKAJ CE Z OCHRONY RODOWISKA I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

Zachowa  istniej ce elementy rodowiska naturalnego i kulturowego, w tym warto ciowy drzewostan,
zakrzewienia, ródpolne oczka wodne i torfowiska. Na terenach utwardzonych stosowa  wy cznie
drobnowymiarowe elementy zapewniaj ce infiltracj  wód opadowych.
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JEDNOSTKA PLANU 1.ZL 2.ZL, 3.ZL, 4.ZL, 5.ZL
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FUNKCJA PRZEZNACZENIA
PODSTAWOWEGO JEDNOSTKI

PLANU
ADAPTOWANE OBSZARY LE NEJ

  1. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA

• Ustala si  zakaz wycinki drzewostanu i zakrzewie .

• Tereny udost pni dla celów rekreacyjno-wypoczynkowych.

• Dozwala si  na lokalizacj  tras turystycznych, niewielkich obiektów nie zwi zanych trwale z pod o em
s u cych obs udze funkcji rekreacyjnej i turystycznej (takich jak wiaty, deszczochrony itp.), cie ek
pieszych i rowerowych oraz towarzysz cych wymienionemu zagospodarowaniu elementów ma ej
architektury.

JEDNOSTKA PLANU 6.ZL
FUNKCJA PRZEZNACZENIA

PODSTAWOWEGO JEDNOSTKI
PLANU

OBSZAR LE NY

  1. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA

• Teren przewidziany do zalesienia.
• Ustala si  zakaz wycinki drzewostanu i zakrzewie .
• Teren udost pni dla celów rekreacyjno-wypoczynkowych.
• Dozwala si  na lokalizacj  tras turystycznych, placów zabaw, niewielkich obiektów nie zwi zanych

trwale z pod o em s u cych obs udze funkcji rekreacyjnej i turystycznej (takich jak wiaty,
deszczochrony itp.), cie ek pieszych i rowerowych oraz towarzysz cych wymienionemu
zagospodarowaniu elementów ma ej architektury.

• Dozwala si  na lokalizacje obiektów tymczasowych.
• Na terenach utwardzonych stosowa  wy cznie drobnowymiarowe elementy nawierzchni

zapewniaj ce infiltracj  wód opadowych.

JEDNOSTKA PLANU 1.W
FUNKCJA PRZEZNACZENIA

PODSTAWOWEGO JEDNOSTKI PLANU
ADAPTOWANY TEREN INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

(WIEJSKIE UJ CIE WODY)

  1. WARUNKI WYNIKAJ CE Z OCHRONY RODOWISKA

Potencjalne uci liwo ci eksploatacji ograniczy  do obszaru dzia ki poprzez zastosowanie technologii
poch aniaj cych lub t umi cych ha as lub wibracje o nat eniu ponadnormatywnym.
Zachowa  istniej ce elementy rodowiska naturalnego, w tym warto ciowy drzewostan.
Na terenach utwardzonych stosowa  drobnowymiarowe elementy zapewniaj ce infiltracj  wód
opadowych.

  2. OBSZARY ZAGRO E

Ujecie posiada wyznaczon  stref  ochrony bezpo redniej o promieniu 10 m od urz dze  do ujmowania
wody.

  3. INNE ZAPISY

Teren wolny od zabudowy i urz dze  technicznych zagospodarowa  zieleni  urz dzon . Dojazd ko owy
do uj cia w sposób dotychczasowy z drogi dojazdowej.

JEDNOSTKA PLANU 1.WS
FUNKCJA PRZEZNACZENIA

PODSTAWOWEGO JEDNOSTKI PLANU
ADAPTOWANY TEREN WÓD OTWARTYCH 

  1. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA

Zgodnie z rozporz dzeniem nr 10/98 Wojewody S upskiego z dnia 19.08.19998 oraz Uchwa  nr X/42/81
WRN w S upsku z dnia 8 grudnia 1981 dozwala si  na lokalizowanie ogólnodost pnych pomostów dla 
celów turystyki wodnej i sportów w dkarskich.

  2. WARUNKI WYNIKAJ CE Z OCHRONY RODOWISKA

Zakaz osuszania, regulacji i utwardzania linii brzegowej jeziora. 
Zachowa  istniej ce elementy rodowiska naturalnego, w tym warto ciowy drzewostan, zakrzewienia, 
ro linno  wodn .
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JEDNOSTKA PLANU 1.ZCE
FUNKCJA PRZEZNACZENIA ADAPTOWANY TEREN NIECZYNNEGO CMENTARZA

Poz. 3236

PODSTAWOWEGO JEDNOSTKI
PLANU

  1. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA

• Uporz dkowa  i udost pni  pozosta o ci historycznego cmentarza Teren przewidziany do utrzymania
rewaloryzacji.

• Uporz dkowanie i nasadzenia zieleni zgodnie z projektem zieleni i wg wytycznych organu ds. ochrony
zabytków. Zakaz wycinki drzewostanu warto ciowego przyrodniczo.

• Wykona  ogrodzenie i mogi  symboliczn  z wykorzystaniem dawnych elementów nagrobków lub
wspó czesnej formy pomnikowej.

• Teren powi za  funkcjonalnie z otoczeniem –oraz wyposa y  w elementy ma ej architektury i inne
urz dzenia s u ce utrwaleniu warto ci kulturowych miejsca oraz wypoczynkowi i rekreacji
mieszka ców.

• Na terenach utwardzonych stosowa drobnowymiarowe elementy zapewniaj ce infiltracj  wód 
opadowych.

• Dozwala si  na lokalizacje obiektów tymczasowych.

JEDNOSTKA PLANU 1.ZI, 2.ZI
FUNKCJA PRZEZNACZENIA

PODSTAWOWEGO JEDNOSTKI
PLANU

ZIELE  IZOLACYJNA.

  1. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA

• Teren rekultywowa  dla potrzeb urz dzonej zieleni parkowej. 
• Dokona  nasadze zgodnie z projektem zieleni. Przyj  rozwi zania zapewniaj ce stworzenie trwa ej

zieleni parkowej izoluj cej od ha asu i wp ywaj cej na w a ciwe parametry powietrza. Ró nicowa
gatunkowo z uwzgl dnieniem gatunków zimozielonych i zieleni iglastej.

• Dozwala si  na lokalizacj  wzd u nych miejsc postojowych powi zanych bezpo rednio z pasami
drogowymi o powierzchni nie przekraczaj cej 30% terenu. Miejsca postojowe grupowa  maksymalnie
po 3 i rozdziela  zieleni .

• Dozwala si  na sytuowanie obiektów ma ej architektury, pojedynczych wolnostoj cych parterowych 
obiektów kubaturowych nie zwi zanych trwale z pod o em takich jak kioski, budki telefoniczne, wiaty 
przystankowe itp. Dozwala si  na sytuowanie obiektów tymczasowych.

• Na terenach utwardzonych stosowa  wy cznie drobnowymiarowe elementy nawierzchni
zapewniaj ce infiltracj  wód opadowych.

JEDNOSTKA PLANU 1.ZP
FUNKCJA PRZEZNACZENIA

PODSTAWOWEGO JEDNOSTKI
PLANU

ZIELE  PARKOWA

  1. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA

Projektowany teren zieleni ogólnodost pnej w otoczeniu historycznego cmentarza: 
• teren uporz dkowa  i rekultywowa  dla potrzeb zieleni urz dzonej;
• uzupe ni nasadzenia zieleni zgodnie z projektem zieleni;
• stosowa  rozwi zania zapewniaj ce stworzenie trwa ej zieleni parkowej, izoluj cej od ha asu i 

wp ywaj cej na w a ciwe parametry powietrza. ró nicowa  gatunkowo z uwzgl dnieniem gatunków
zimozielonych i zieleni iglastej. Zakaz wycinki drzewostanu warto ciowego przyrodniczo;

• powi za  funkcjonalnie z przyleg ym terenem cmentarza 1.ZC oraz terenami zabudowy
mieszkaniowej 15.MN;

• wyposa y  w cie ki pieszo-rowerowe, elementy ma ej architektury, place zabaw, boiska i inne
urz dzenia s u ce wypoczynkowi i rekreacji mieszka ców;

• dozwala si  na lokalizacj  niewielkich obiektów nie zwi zanych trwale z pod o em s u cych obs udze
funkcji rekreacyjnej i turystycznej (takich jak wiaty, deszczochrony itp.);

• na terenach utwardzonych stosowa  drobnowymiarowe elementy zapewniaj ce infiltracj  wód 
opadowych;

• dozwala si  na lokalizacj  obiektów tymczasowych.

JEDNOSTKA PLANU 2.ZP
FUNKCJA PRZEZNACZENIA

PODSTAWOWEGO JEDNOSTKI
PLANU

ADAPTOWANA ZIELE  PARKOWA

  1. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA

Pozosta o  po parku przydworskim w ewidencji Wojewódzkiego Konserwatora przyrody: 
• teren uporz dkowa  i rekultywowa  dla potrzeb zieleni parkowej;
• zakaz wycinki drzewostanu i zakrzewie ;
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• teren udost pni  dla ruchu turystycznego, wyposa y  w cie ki pieszo-rowerowe, elementy ma ej
architektury i inne urz dzenia s u ce wypoczynkowi i rekreacji; 

• dozwala si  na lokalizacj  niewielkich obiektów nie zwi zanych trwale z pod o em s u cych obs udze 
funkcji rekreacyjnej i turystycznej (takich jak wiaty, deszczochrony itp.);

• na terenach utwardzonych stosowa  drobnowymiarowe elementy zapewniaj ce infiltracj  wód 
opadowych;

• dozwala si  na lokalizacj  obiektów tymczasowych.

Rozdział X
Ustalenia końcowe

§ 15

  Uchwala wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Po-
morskiego.
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Załącznik Nr 1
do uchwały nr XXXI/230/05 
Rady Gminy w Cewicach
z dnia 30 listopada 2005 r.
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