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   Zał>cznik nr 2
   do Uchwały Nr XXXIII/910/09
   Rady Miasta GdaMska
   z dnia 26 lutego 2009 r.

 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego Szadółki Zachód rejon ulicy Przy-
widzkiej w mieWcie GdaMsku

ROZSTRZYGNIBCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA 
UWAG DO PROJEKTU PLANU

Uwagi wniósł p. Dariusz Damps pismem z dnia 07.11.2008 r.
Pismo wpłynCło w terminie.
Pan Dariusz Damps wniósł uwagi odnoWnie:
a) braku okreWlenia w planie precyzyjnych wymagaM 

komunikacyjnych tj.:
• zasad dostCpnoWci drogowej z ulic Przywidzkiej i Ja-

błoniowej – iloWci wjazdów oraz iloWci pasów ruchu,
• ustalenia iloWci potencjalnych miejsc parkingowych, 

które winny obsługiwać ewentualnie powstałe centrum 
handlowe

 RozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag: uwaga 
nieuwzglCdniona

b) zastrzeceM do zwiCkszenia uci>cliwoWci komunikacyjnych 
spowodowanych powstaniem nowych powierzchni 
handlowych

 RozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag: uwaga 
nieuwzglCdniona

c) zastrzeceM do zmiany minimalnego procentu powierzchni 
biologicznie czynnej z 20% na 10%.

 RozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag: uwaga 
nieuwzglCdniona

   Zał>cznik nr 3
   do Uchwały Nr XXXIII/910/09
   Rady Miasta GdaMska
   z dnia 26 lutego 2009 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego Szadółki Zachód rejon ulicy Przy-
widzkiej w mieWcie GdaMsku

RozstrzygniCcie o sposobie realizacji zapisanych w 
planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 
nalec> do zadaM własnych gminy oraz zasadach ich finan-
sowania.
I. BUDOWA DRÓG I URZ=DZEL KOMUNIKACYJNYCH:
1. karta terenu nr 002-KD82, teren ulicy zbiorczej – ulica 

Przywidzka o przekroju: dwie jezdnie po dwa pasy ruchu 
z chodnikiem i Wcieck> rowerow>, z uzbrojeniem – w 
zakresie realizacji drugiej jezdni - długoWć ok. 840 m
- realizacja finansowana z budcetu gminy,
- istniej> mocliwoWci ubiegania siC o dofinansowanie z 

funduszy strukturalnych UE (w zakresie budowy ulicy 
oraz uzbrojenia) i współfinansowania na podstawie 
umowy z  zainteresowanym inwestorem, a w zakresie 
uzbrojenia wodoci>gowo, kanalizacyjnego i odwodnie-
nia – ze Wrodków NFOViGW i WFOViGW.

W skład uzbrojenia dróg wchodz>:
- wodoci>gi,
- przewody kanalizacji sanitarnej,
- przewody kanalizacji deszczowej,
- linie elektroenergetyczne,
- ciepłoci>gi,
- gazoci>gi,
wraz z urz>dzeniami sieciowymi.
Przewody kanalizacji deszczowej realizowane s> ze 

Wrodków budcetowych gminy.
Wodoci>gi i przewody kanalizacji sanitarnej realizowane 

s> ze Wrodków właWciciela sieci.
Linie elektroenergetyczne, ciepłoci>gi i gazoci>gi realizo-

wane s> przez przedsiCbiorstwa energetyczne posiadaj>ce 
koncesje.

1522

 UCHWAŁA Nr XXVIII/371/09

Rady Miejskiej w Kartuzach

 z dnia 25 lutego 2009 r.

 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Kaliska.

Na podstawie art. 20 w zwi>zku z art. 14 ust. 8, art. 
15, art. 16 ust. 1, art. 17, art. 29 i art. 34 ust. 1 ustawy z 
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, zm: z poan. zm.), 
rozporz>dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 
2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 
164, poz. 1587) i art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz>dzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z póan. zm.) Rada Miejska w 
Kartuzach, na wniosek Burmistrza Gminy Kartuzy, uchwala, 
co nastCpuje:

Rozdział I
Ustalenia ogólne

§ 1

1. Stwierdza siC zgodnoWć projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi 
Kaliska, z ustaleniami Studium uwarunkowaM i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Kartuzy 
uchwalonego uchwał> Rady Miejskiej w Kartuzach 
nr XXXVI/296/97 z dnia 24.06.1997 r. i zmianami 
studium uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Kartuzy uchwalonymi uchwał> 
Rady Miejskiej w Kartuzach nr XXVII/390/05 z 
06.07.2005 r., nr XVI/176/07 z dnia 27.12.2007 r. oraz nr 
XXI/253/08 z dnia 25.06.2008 r.

2. Uchwala siC miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego fragmentu wsi Kaliska.
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3. Plan obejmuje obszar o ł>cznej powierzchni ok. 25 ha.
4. Integraln> czCWci> uchwały jest:

a) rysunek planu, opracowany w skali 1: 1 000, stanowi>-
cy zał>cznik nr 1 do niniejszej uchwały,

b) rozstrzygniCcie o sposobie realizacji zapisanych w 
planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej 
oraz zasad ich finansowania, stanowi>cy zał>cznik nr 
2 do niniejszej uchwały,

c) rozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag złoco-
nych do projektu miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego, stanowi>cy zał>cznik nr 3 do 
niniejszej uchwały.

5. Plan zostaje uchwalony w granicach okreWlonych na 
rysunku planu.

§ 2

Celem ustaleM zawartych w uchwale jest stworzenie 
warunków do podjCcia działalnoWci inwestycyjnej w zakre-
sie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, siedlisk rolni-
czych, usług oraz obsługi komunikacyjnej obszaru objCtego 
planem.

§ 3

1. Ustala siC nastCpuj>ce przeznaczenie terenów wydzielo- 
nych liniami rozgraniczaj>cymi:
1) MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

w zabudowie wolnostoj>cej. Dopuszcza siC nieuci>c-
liwe usługi o powierzchni nie przekraczaj>cej 30% 
ł>cznej powierzchni ucytkowej budynków na dział-
ce.

2) MN/U - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej i usługowej z wył>czeniem wielkopowierzch-
niowych obiektów handlowych. Nie dopuszcza siC 
lokalizacji usług z grupy przedsiCwziCć mog>cych 
znacz>co oddziaływać na Wrodowisko.

3) RM – teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwach 
rolnych, hodowlanych i ogrodniczych. Dopuszcza siC 
chów zwierz>t w liczbie do 40DJP.

4) R – tereny rolnicze
5) ZK/US – tereny zieleni przyrodniczo-krajobrazowej z 

dopuszczeniem usług sportu i rekreacji
6) ZL – lasy
7) ZK – tereny zieleni przyrodniczo-krajobrazowej
8) K – kanalizacja (przepompownia Wcieków)
9) KDL – tereny dróg publicznych (lokalnych)
10) KDD – tereny dróg publicznych (dojazdowych)
11) KDW – tereny dróg wewnCtrznych
12) KDX - tereny ci>gów pieszo-jezdnych

§ 4

1. NastCpuj>ce oznaczenia graficzne na rysunku planu s> 
ustaleniami obowi>zuj>cymi:
1) granica opracowania planu;
2) linie rozgraniczaj>ce tereny o rócnym przeznaczeniu 

lub rócnych zasadach zagospodarowania;
3) maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy;
4) granice strefy ochrony archeologicznej;
5) symbole cyfrowo-literowe okreWlaj>ce przeznaczenie 

terenów.

§ 5

1. Ilekroć w dalszych przepisach uchwały jest mowa o:
1) planie – nalecy przez to rozumieć plan, o którym mowa 

w § 1 niniejszej uchwały;
2) uchwale – nalecy przez to rozumieć niniejsz> uchwa-
łC;

3) rysunku planu – nalecy przez to rozumieć czCWć gra-
ficzn> stanowi>c> zał>cznik nr 1 do niniejszej uchwa-
ły;

4) terenie – nalecy przez to rozumieć obszar o okreWlonym 
rodzaju przeznaczenia wyznaczony na rysunku planu 
liniami rozgraniczaj>cymi;

5) nieprzekraczalnej linii zabudowy – rozumie siC przez to 
liniC, poza któr> wyklucza siC lokalizacjC zewnCtrznej 
Wciany budynku. ZewnCtrznej Wciany budynku nie sta-
nowi>: ganki, wiatrołapy, schody i pochylnie wejWciowe 
do budynku, wykusze, balkony i inne podobne elementy 
bryły budynku;

6) proponowanych liniach podziału wewnCtrznego – nalecy 
przez to rozumieć propozycjC podziału terenu na działki, 
z któr> nie musi być zgodny projekt podziału nierucho-
moWci z zastrzeceniem zachowania minimalnych gaba-
rytów działki;

7) działce budowlanej – nalecy przez to rozumieć nieru-
chomoWć gruntow> lub działkC gruntu, której wielkoWć, 
cechy geometryczne, dostCp do drogi oraz wyposace-
nie w urz>dzenia infrastruktury technicznej spełniaj> 
wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikaj>ce z 
odrCbnych przepisów i aktów prawa miejscowego;

8) wysokoWci zabudowy – nalecy przez to rozumieć 
wysokoWć budynku mierzon> od poziomu terenu przy 
najnicej połoconym wejWciu do budynku lub jego czCWci 
pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku do górnej 
płaszczyzny stropu b>da najwycej połoconej krawCdzi 
stropodachu nad najwycsz> kondygnacj> ucytkow>, 
ł>cznie z gruboWci> izolacji cieplnej i warstwy j> osła-
niaj>cej, albo do najwycej połoconej górnej powierzchni 
innego przekrycia;

9) powierzchni biologicznie czynnej – nalecy przez to rozu-
mieć minimalny udział powierzchni niezabudowanych w 
powierzchni działki wyracony w procentach;

10) procencie zabudowy – nalecy przez to rozumieć mak-
symaln> dopuszczaln> wielkoWć powierzchni zabudowy 
w stosunku do powierzchni działki;

11) modernizacja – nalecy przez to rozumieć działania 
maj>ce na celu poprawC jakoWci obiektów i urz>dzeM 
oraz ich unowoczeWnianie, bez zmiany kubatury;

12) skrót m.p. – nalecy przez to rozumieć miejsce postojo-
we.

13) zalecenie – wskazanie wykonania pewnych czynnoWci, 
nie bCd>cych nakazem

§ 6

1. Warunki wynikaj>ce z ochrony Wrodowiska przyrodni- 
czego:
1) Teren objCty planem jest połocony poza obszarami 

objCtymi ochron> na podstawie przepisów ustawy z 
dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 
Nr 92, poz. 880 z póan. zm.)

2) Na terenie planu nie zostały wykonane badania geolo-
giczne, które potwierdzałyby koniecznoWć wskazania 
terenów zagroconych osuwaniem mas ziemnych. 
baden tec z terenów lec>cych w granicach opracowa-
nia nie jest ujCty w rejestrze obszarów zagroconych 
ruchami masowymi ziemi.

3) Na terenie objCtym opracowaniem planu istniej> tereny 
o spadku powycej 15% (oznaczone na rysunku planu), 
na których w momencie uruchomienia procesów 
inwestycyjnych moce powstać zagrocenie ruchami 
masowymi ziemi. Na obszarach tych, przed realizacj> 
nowej zabudowy, istnieje obowi>zek wykonania badaM 
podłoca gruntowego (z okreWleniem wpływu inwesty-
cji na Wrodowisko gruntowo – wodne), otoczenia oraz 
warunków zabezpieczenia przed osuwaniem siC mas 
ziemi wraz z projektem zabezpieczenia skarp przed 
erozj> i osuwiskiem.

4) Na terenach przewidzianych pod zainwestowanie, o 
ograniczonej przydatnoWci do zabudowy ze wzglCdu 
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na wystCpowanie gruntów słabonoWnych, wysoki 
poziom wód gruntowych, potencjalne zagrocenie 
powodziowe dla posadowionych obiektów, na etapie 
projektów budowlanych powinny być sporz>dzone 
oceny warunków geologiczno-incynierskich w formie 
dokumentacji geologiczno-incynierskiej.

5) Na terenach leWnych i terenach zieleni urz>dzonej 
nalecy zapewnić ochronC rzeaby terenu i zieleni 
wysokiej.

6) Na terenie objCtym planem zaleca siC wprowadzenie 
zadrzewieM i zakrzaczeM jako uzupełnieM przestrzen-
nych.

7) W celu zachowania zdrowotnoWci wystCpuj>cych drzew 
w granicach opracowania konieczne jest przestrze-
ganie w czasie prac warunków zgodnie z przepisami 
dotycz>cymi ochrony zieleni (art. 78 ustawy z dnia 16 
kwietnia o ochronie przyrody)

8) Istnieje obowi>zek utrzymania i konserwacji rowów 
melioracyjnych

9) Na obszarze objCtym planem ustala siC zasadC, ce 
uci>cliwe oddziaływanie działalnoWci gospodarczej nie 
moce przekraczać granic terenu, do którego właWciciel 
ma tytuł prawny.

10) Projektowane ucytkowanie i zagospodarowanie terenu 
nie moce stanowić aródła zanieczyszczeM dla Wrodowi-
ska wodno-gruntowego. Nalecy zastosować takie roz-
wi>zania techniczne, technologiczne i organizacyjne, 
aby przeciwdziałać zagroceniom Wrodowiskowym z 
racji dopuszczonej funkcji.

2. Warunki wynikaj>ce z ochrony krajobrazu kulturowego:
1) Na obszarze opracowania planu znajduje siC strefa 

ochrony archeologicznej obejmuj>ca obszar lokalizacji 
osady wielokulturowej. Dla obiektów archeologicznych 
i ich stref ochrony obowi>zuje wymóg uzyskiwania 
opinii Muzeum Archeologicznego w GdaMsku. W stre-
fie, dla wszystkich inwestycji w niej lokalizowanych, 
obowi>zuje zakaz wykonywania jakichkolwiek prac 
ziemnych i inwestycyjnych bez zgody Wojewódzkie-
go Konserwatora Zabytków w GdaMsku, który kacdo-
razowo okreWli inwestorowi, w wydanym pozwoleniu, 
zakres niezbCdnych do wykonania archeologicznych 
badaM ratowniczych wyprzedzaj>cych proces zainwe-
stowania terenu.

3. Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych:
1) Ustala siC zakaz lokalizowania masztów (stacji bazo-

wych) telefonii komórkowej.

§ 7

1. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury 
technicznej:

1) Zaopatrzenie w wodC - z wiejskiej sieci wodoci>go-
wej, na warunkach okreWlonych przez zarz>dcC sieci. 
Nowoprojektowane sieci nalecy lokalizować w liniach 
rozgraniczaj>cych dróg.

2) Zaopatrzenie w energiC elektryczn> – z sieci energe-
tycznej poprzez zł>cze kablowe na warunkach zarz>d-
cy sieci.

3) Zaopatrzenie w energiC ciepln> –z zastosowaniem 
aródeł ciepła nieemisyjnych lub niskoemisyjnych, nie-
uci>cliwych dla Wrodowiska, wykorzystuj>cych takie 
paliwa jak: gaz, olej opałowy, drewno, itp.

4) Zaopatrzenie w gaz – poprzez dystrybucjC gazu butlo-
wego lub sieć gazoci>gow>, na warunkach zarz>dcy 
gazoci>gu.

5) Odprowadzenie Wcieków – Do sieci kanalizacji sani-
tarnej. Dopuszcza siC stosowanie zbiorników bezod-
pływowych, jako tymczasowe rozwi>zanie z zakresu 
gospodarki Wciekowej, przy czym na gminie spoczywa 
obowi>zek skutecznego wyegzekwowani szczelnoWci 
zbiorników i zapewnienie okresowego odbioru Wcieków 

i dowozu ich do oczyszczalnie przez komunalne, spe-
cjalistyczne przedsiCbiorstwo.

 Po wybudowaniu zbiorczej kanalizacji sanitarnej 
wszystkie obiekty nalecy obowi>zkowo podł>czyć 
do sieci, a zbiorniki bezwzglCdnie zlikwidować. 
Nie dopuszcza siC funkcjonowania równoczeWnie 
kanalizacji sanitarnej i zbiorników bezodpływowych.

 Zastosowanie przydomowych oczyszczalni Wcieków 
winno być poprzedzone dokładnym rozpoznaniem 
warunków gruntowo-wodnych, ukształtowania 
terenu, wielkoWci działki, na której maj> być 
zastosowane wybrane rozwi>zania techniczne oraz 
charakterem pracy oczyszczalni - praca okresowa, 
czy całoroczna.

 Wprowadzanie Wcieków z własnego gospodarstwa 
do wód i ziemi musi być zgodne z przepisami 
odrCbnymi.

6) Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych:
a) Dla terenów mieszkaniowych i usługowych - z dachów 

obiektów budowlanych i terenów utwardzonych do 
gruntu w granicach własnej działki

b) Dla terenów dróg - do gruntu lub do sieci kanalizacji 
deszczowej

c) Nalecy stosować rozwi>zania techniczne, technolo-
giczne i organizacyjne gwarantuj>ce zabezpieczenie 
przed zanieczyszczeniem warstwy wodonoWnej.

d) Nalecy zabezpieczyć odpływ wód opadowych w 
sposób chroni>cy teren przed erozja wodn> oraz 
zaleganiem wód opadowych.

7) Uzbrojenie w zakresie usług telekomunikacyjnych - w 
oparciu o istniej>c> sieć telekomunikacyjn> na warun-
kach okreWlonych przez lokalnych operatorów sieci. 

 Nowoprojektowane sieci nalecy lokalizować w liniach 
rozgraniczaj>cych dróg.

8) Gospodarowanie odpadami stałymi – na terenie kacdej 
działki nalecy wydzielić miejsce na pojemniki słuc>ce do 
czasowego gromadzenia odpadków stałych. Zaleca siC 
segregacjC. Po segregacji obowi>zuje wywóz na skła-
dowisko odpadów za poWrednictwem specjalistycznych 
jednostek. Gospodarka odpadami musi być zgodna z 
ustaw> o odpadach.

9) Na kacdym terenie, za wyj>tkiem lasu, dopuszcza 
siC wydzielenie działki z przeznaczeniem na sieć lub 
urz>dzenie infrastruktury technicznej, o powierzchni 
mniejszej nic ustalono w kartach terenu.

10) Dopuszcza siC zmianC lokalizacji istniej>cych sieci 
i urz>dzeM infrastruktury technicznej (w sposób nie 
ograniczaj>cy podstawowego przeznaczenia terenów 
wydzielonych liniami rozgraniczaj>cymi) w uzgodnieniu 
z właWcicielami i zarz>dzaj>cymi tymi sieciami i urz>-
dzeniami.

11) W obrCbie terenów budowlanych i dróg nalecy zapewnić 
zaopatrzenie wodne dla celów gaWniczych oraz dróg 
dojazdowych dla samochodów pocarniczych.

12) Ustala siC zakaz lokalizowania elektrowni wiatrowych.
13) Dopuszcza siC lokalizacjC gazoci>gu wysokiego ciWnie-

nia w zachodniej czCWci planu na warunkach zgodnych 
z przepisami odrCbnymi.

§ 8

1. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
komunikacji:
1) Na obszarze objCtym granicami planu system komu-

nikacji drogowej tworz> drogi publiczne (lokalne) 
– oznaczone symbolem KDL, drogi publiczne (dojaz-
dowe) oznaczona symbolem KDD, drogi wewnCtrzne 
– oznaczone symbolem KDW oraz ci>gi pieszo-jezdne 
oznaczone symbolem KDX.

2) Drogi publiczne powinny mieć przekrój uliczny z obu-
stronnym chodnikiem lub półuliczny, z jednostronnym 
chodnikiem.

3) W liniach rozgraniczaj>cych dróg dopuszcza siC:
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a) lokalizacjC budynków i urz>dzeM zwi>zanych z gospo-
dark> drogow> i obsług> ruchu drogowego, na warun-
kach okreWlonych w obowi>zuj>cych przepisach,

b) lokalizacjC sieci i urz>dzeM infrastruktury technicznej

Rozdział II
Ustalenia szczegółowe

§ 9

Ustalenia szczegółowe dla obszaru planu przedstawia 
siC na poszczególnych kartach terenu:

1. Karta terenu nr  1-MN 

2. Przeznaczenie  Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

3. Powierzchnia 0,6815ha 

4. Zasady kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu

1. Wysokość zabudowy: max. 9 m. 

2. Procent zabudowy działki: max. 25%. 

3. Procent powierzchni biologicznie czynnej: min. 40%. 

4. Linie zabudowy:  

a) nieprzekraczalna linia zabudowy wynosi 12,0m od lasu 2-ZL, 6,0m od 

drogi dojazdowej 02-KDD oraz drogi wewnętrznej 03-KDW.  

5. Formy zabudowy: wolnostojąca. Uznaje się za zgodny z planem istniejący 

budynek bliźniaczy. 

6. Liczba kondygnacji: dla budynków mieszkalnych - do 2 kondygnacji 

nadziemnych, w tym poddasze użytkowe. Dopuszcza się podpiwniczenie 

budynku. Dla budynków gospodarczych i garażowych – 1 kondygnacja 

nadziemna 

7. Geometria dachu: dla budynków mieszkalnych - dachy symetryczne 

dwuspadowe, w tym o krzyżujących się kalenicach, o kącie nachylenia 

38-45o. Główna kalenica dachu budynku mieszkalnego równoległa do frontu 

działki. Dla budynków gospodarczych i garażowych - dachy symetryczne 

dwuspadowe o kącie nachylenia 25-45o 

8.  Pokrycie dachu: dachówka ceramiczna lub inny materiał dachówkopodobny 

w kolorze grafitowym, ceglastym lub brązowym. 

9.  Poziom posadzki parteru: dla budynków mieszkalnych - max. 0,5 m nad 

poziomem terenu mierzonego od strony głównego wejścia do budynku. 

10. Zakazuje się budowania od strony ulicy ogrodzeń betonowych 

prefabrykowanych. 

11. Kolorystyka elewacji: należy stosować kolory jasne, pastelowe lub w kolorze 

cegły. Dopuszcza się deskowanie i licowanie cegłą. Zakaz stosowania 

jaskrawych kolorów. 

12. Dopuszcza się lokalizację budynków garażowych i gospodarczych o łącznej 

powierzchni zabudowy do 50m2 na 1 działce. 

13. Niezgodne z planem istniejące budynki mogą być poddawane modernizacji, 

remontom i przebudowie w sposób harmonizujący z istniejącą architekturą. 

5. Zasady i warunki scalania i podziału       

nieruchomości

1. Wielkość nowoprojektowanej działki minimalna - 1000 m². Uznaje się za 

zgodne z planem istniejące podziały i powierzchnie działek.                          

2. Szerokość frontu działki: min. 22m 

3. Kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego: zbliżony do 90º. 

4. Obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości:  

nie dotyczy. 

6. Zasady dotyczące systemów 

komunikacji 

1. Dostępność drogowa: z drogi dojazdowej 02-KDD, drogi wewnętrznej 

03-KDW 

2. Parkingi: zapewnienie miejsc postojowych w obrębie każdej działki w  

ilości min. 2m.p. na mieszkanie i min. 2m.p. na lokal usługowy. 

7. Warunki wynikające z ochrony 

środowiska i przyrody 

1. Należy przyjąć poziom hałasu w środowisku jak dla terenów przeznaczonych 

pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. 

2. Ustala się zachowanie i maksymalna ochronę cennego drzewostanu. 

3. Zaleca się lokalizować zieleń w formie grup drzew lub krzewów. 

4. Zaleca się stosowanie nawierzchni półprzepuszczalnych i przepuszczalnych 

do utwardzenia wjazdów i miejsc postojowych na poszczególnych działkach. 

5. Pozostałe warunki jak w § 6 ust. 1 uchwały. 

8. Zasady ochrony dziedzictwa 

kulturowego, zabytków, krajobrazu 

kulturowego oraz dóbr kultury 

współczesnej 

Nie dotyczy. 

9. Zasady kształtowania przestrzeni 

publicznych 
Obowiązują zapisy określone w § 6. ust.3 pkt.1) uchwały. 

10. Szczególne warunki 

zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich użytkowaniu 
Dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury technicznej. 

11. Stawka procentowa 10% 

  



Dziennik UrzCdowy
Województwa Pomorskiego Nr 76 — 5428 — Poz. 1522

 

1. Karta terenu nr  2-ZL 

2. Przeznaczenie  Lasy 

3.Powierzchnia 0,1209 ha 

4. Zasady kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu

Dopuszcza się zagospodarowanie związane z rekreacyjnym wykorzystaniem 

terenu tj. ścieżki piesze, ławki, zadaszone miejsca odpoczynku. 

5. Zasady i warunki scalania i podziału        

nieruchomości
Nie ustala się 

6. Zasady dotyczące systemów komunikacji Dojazd do terenów – z sąsiadujących działek, jak na rysunku planu.  

7.Warunki wynikające z ochrony środowiska i 

przyrody 

Należy uwzględnić wymagania określone w ustawie Prawo ochrony 

środowiska. 

Pozostałe warunki, jak w § 6 ust. 1 uchwały. 

8. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, 

zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr 

kultury współczesnej 

Nie dotyczy. 

9. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych Obowiązują zapisy określone w § 6.ust.3 pkt.1) uchwały. 

10. Szczególne warunki zagospodarowania 

terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 
Ustala się zakaz zabudowy kubaturowej. 

11. Sposoby i terminy tymczasowego 

zagospodarowania terenu 
Nie dotyczy. 

12. Zalecenia i informacje nie będące podstawą 

wydawania decyzji administracyjnych 
Nie ustala się. 

13. Stawka procentowa 0,01 % 

 

 

 

 

 

1. Karta terenu nr  3-ZK 

2. Przeznaczenie  Teren zieleni przyrodniczo - krajobrazowej 

3.Powierzchnia 1,0922 ha 

3. Zasady kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu

Dopuszcza się zagospodarowanie związane z rekreacyjnym wykorzystaniem terenu tj. 

ścieżki piesze, ławki, zadaszone miejsca odpoczynku. 

4. Zasady i warunki scalania i podziału      

nieruchomości
Nie ustala się. 

5. Zasady dotyczące systemów 

komunikacji 
Dostępność drogowa: z terenów przyległych 

6.Warunki wynikające z ochrony 

środowiska i przyrody 

1. Ustala się zachowanie i maksymalną ochronę istniejącego rowu melioracyjnego. 

2. Zaleca się lokalizować zieleń w formie grup drzew lub krzewów. 

3. Pozostałe warunki jak w § 6 ust. 1 uchwały. 

7. Zasady ochrony dziedzictwa 

kulturowego, zabytków, krajobrazu 

kulturowego oraz dóbr kultury 

współczesnej 

Nie dotyczy. 

8. Zasady kształtowania przestrzeni 

publicznych 
Obowiązują zapisy określone w § 6. ust.3 pkt.1) uchwały. 

9. Szczególne warunki 

zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich użytkowaniu 

1. Zakaz zabudowy.  

2. Dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury technicznej. 

10. Stawka procentowa 0,01 % 
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1. Karta terenu nr  4-MN 

2. Przeznaczenie  Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

3.Powierzchnia 0,3714 ha 

4. Zasady kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu

1. Wysokość zabudowy: max. 9 m, 

2. Procent zabudowy działki: max. 25%, 

3. Procent powierzchni biologicznie czynnej: min. 40%, 

4. Linie zabudowy:  

a) nieprzekraczalna linia zabudowy wynosi 6,0m od drogi dojazdowej 

02-KDD oraz drogi wewnętrznej 03-KDW. 

5. Formy zabudowy: wolnostojąca, 

6. Liczba kondygnacji: dla budynków mieszkalnych - do 2 kondygnacji 

nadziemnych w tym poddasze użytkowe. Dopuszcza się podpiwniczenie 

budynku. Dla budynków gospodarczych i garażowych – 1 kondygnacja 

nadziemna. 

7. Geometria dachu: dla budynków mieszkalnych - dachy symetryczne 

dwuspadowe, w tym o krzyżujących się kalenicach, o kącie nachylenia 38-45o. 

Główna kalenica dachu budynku mieszkalnego równoległa do frontu działki. 

Dla budynków gospodarczych i garażowych - dachy symetryczne dwuspadowe 

o kącie nachylenia 25-45o 

8.  Pokrycie dachu: dachówka ceramiczna lub inny materiał dachówko- 

podobny w kolorze grafitowym, ceglastym lub brązowym. 

9. Poziom posadzki parteru: dla budynków mieszkalnych - max. 0,5 m nad 

poziomem terenu mierzonego od strony głównego wejścia do budynku. 

10. Zakazuje się budowania od strony ulicy ogrodzeń betonowych prefabryko- 

wanych. 

11. Kolorystyka elewacji: należy stosować kolory jasne, pastelowe lub w 

kolorze cegły. Dopuszcza się deskowanie i licowanie cegłą. Zakaz stosowania 

jaskrawych kolorów 

12. Dopuszcza się lokalizację budynków garażowych i gospodarczych o łącznej 

powierzchni zabudowy do 50m2 na 1 działce. 

5. Zasady i warunki scalania i podziału        

nieruchomości

1. Wielkość nowoprojektowanej działki: minimalna – 1000 m²                           

2. Szerokość frontu działki:  min. 22m                 

3. Kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego: zbliżony do 

90º. 

4. Obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości:  

nie dotyczy. 

6. Zasady dotyczące systemów komunikacji 1. Dostępność drogowa: z drogi wewnętrznej 03-KDW. 

2. Parkingi: zapewnienie miejsc postojowych w obrębie każdej działki w ilości 

min. 2m.p. na mieszkanie i min. 2m.p. na lokal usługowy. 

7.Warunki wynikające z ochrony środowiska i 

przyrody 

1. Należy przyjąć poziom hałasu w środowisku jak dla terenów 

przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną  

2. Ustala się zachowanie i maksymalna ochronę cennego drzewostanu. 

3. Zaleca się lokalizować zieleń w formie grup drzew lub krzewów. 

4. Zaleca się stosowanie nawierzchni półprzepuszczalnych i przepuszczalnych 

do utwardzenia wjazdów i miejsc postojowych na poszczególnych działkach. 

5. Pozostałe warunki jak w § 6 ust. 1 uchwały. 

8.Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, 

zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr 

kultury współczesnej 

Nie dotyczy. 

9.Zasady kształtowania przestrzeni publicznych Obowiązują zapisy określone w § 6. ust.3 pkt.1) uchwały. 

10. Szczególne warunki zagospodarowania 

terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 
Dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury technicznej. 

11. Stawka procentowa 10% 

 

 



Dziennik UrzCdowy
Województwa Pomorskiego Nr 76 — 5430 — Poz. 1522

1. Karta terenu nr 5-MN 

2. Przeznaczenie  Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

3.Powierzchnia 2,6078 ha 

4. Zasady kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu

1. Wysokość zabudowy: max. 9 m. 

2. Procent zabudowy działki: max. 25%. 

3. Procent powierzchni biologicznie czynnej: min. 40%. 

4. Linie zabudowy:  

a) nieprzekraczalna linia zabudowy wynosi 6,0 m od drogi dojazdowej 02-

KDD, dróg wewnętrznych 04-KDW, 05-KDW, ciągu pieszo-jezdnego 01-

KDX oraz 12,0 m od lasu 09-ZL oraz lasu graniczącego z obszarem 

opracowania planu.  

5. Formy zabudowy: wolnostojąca. 

6. Liczba kondygnacji: dla budynków mieszkalnych - do 2 kondygnacji 

nadziemnych, w tym poddasze użytkowe. Dopuszcza się podpiwniczenie budynku. 

Dla budynków gospodarczych i garażowych – 1 kondygnacja nadziemna. 

7. Geometria dachu: dla budynków mieszkalnych - dachy symetryczne dwuspadowe, 

w tym o krzyżujących się kalenicach, o kącie nachylenia 38-45o. Główna kalenica 

dachu budynku mieszkalnego równoległa do frontu działki. Dla budynków 

gospodarczych i garażowych - dachy symetryczne dwuspadowe o kącie nachylenia 

25-45o 

8. Pokrycie dachu: dachówka ceramiczna lub inny materiał dachówkopodobny w 

kolorze grafitowym, ceglastym lub brązowym. 

9.  Poziom posadzki parteru: dla budynków mieszkalnych - max. 0,5 m nad 

poziomem terenu mierzonego od strony głównego wejścia do budynku. 

10. Zakazuje się budowania od strony ulicy ogrodzeń betonowych prefabrykowanych. 

11. Kolorystyka elewacji: należy stosować kolory jasne, pastelowe lub w kolorze 

cegły. Dopuszcza się deskowanie i licowanie cegłą. Zakaz stosowania jaskrawych 

kolorów 

12. Dopuszcza się lokalizację budynków garażowych i gospodarczych o łącznej 

powierzchni zabudowy do 50m2 na 1 działce. 

13. Niezgodne z planem istniejące budynki mogą być poddawane modernizacji, 

remontom i przebudowie w sposób harmonizujący z istniejącą architekturą. 

5. Zasady i warunki scalania i podziału        

nieruchomości

1. Wielkość nowoprojektowanej działki: minimalna - 1000 m². Uznaje się za zgodne 

z planem istniejące podziały i powierzchnie działek.                         

2. Szerokość frontu działki: min. 22m                  

3. Kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego: zbliżony do 90º. 

4. Obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości:  nie 

dotyczy. 

6. Zasady dotyczące systemów komunikacji 1. Dostępność drogowa: z drogi dojazdowej 02-KDD, dróg wewnętrznych  04-KDW, 

05-KDW oraz ciągu pieszo-jezdnego 01-KDX. 

2. Parkingi: zapewnienie miejsc postojowych w obrębie każdej działki w ilości min. 

2m.p. na mieszkanie i min. 2m.p. na lokal usługowy. 

7.Warunki wynikające z ochrony środowiska i 

przyrody 

1. Należy przyjąć poziom hałasu w środowisku jak dla terenów przeznaczonych pod 

zabudowę mieszkaniową jednorodzinną  

2. Ustala się zachowanie i maksymalna ochronę cennego drzewostanu. 

3. Zaleca się lokalizować zieleń w formie grup drzew lub krzewów. 

4. Zaleca się stosowanie nawierzchni półprzepuszczalnych i przepuszczalnych do 

utwardzenia wjazdów i miejsc postojowych na poszczególnych działkach. 

5. Pozostałe warunki jak w § 6 ust. 1 uchwały. 

8.Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, 

zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr 

kultury współczesnej 

Nie dotyczy. 

9.Zasady kształtowania przestrzeni 

publicznych Obowiązują zapisy określone w § 6. ust.3 pkt.1) uchwały. 

10. Szczególne warunki zagospodarowania 

terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 

1. W przypadku lokalizacji inwestycji na skarpie lub w bezpośrednim sąsiedztwie, 

należy obowiązkowo sporządzić analizę geotechniczną warunków posadowienia 

budynków i budowli lub warunków technicznych umocnienia skarp. 

2. Dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury technicznej. 

11. Stawka procentowa 10% 

 

 

 



Dziennik UrzCdowy
Województwa Pomorskiego Nr 76 — 5431 — Poz. 1522

1. Karta terenu nr  6-RM 

2. Przeznaczenie  Teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych  
i ogrodniczych. Dopuszcza się zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługi 

nieuciążliwe typu handel, gastronomia i usługi transportu. 

3.Powierzchnia 1,0332 ha 

4. Zasady kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu

1. Wysokość zabudowy: max. 9 m, 

2. Procent zabudowy działki: max. 20%, 

3. Procent powierzchni biologicznie czynnej: min. 40%, 

4. Linie zabudowy:  

a) nieprzekraczalna linia zabudowy wynosi 6,0 m od drogi dojazdowej 

02-KDD.  

5. Formy zabudowy: wolnostojąca, 

6. Liczba kondygnacji: do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 

użytkowe. Dopuszcza się podpiwniczenie budynku.  

7. Geometria dachu: dla budynków mieszkalnych - dachy symetryczne 

dwuspadowe, w tym o krzyżujących się kalenicach, o kącie nachylenia 38-45o. 

Dla budynków gospodarczych, inwentarskich i garażowych - dachy 

symetryczne dwuspadowe o kącie nachylenia 25-45o 

8. Pokrycie dachu: dachówka ceramiczna lub inny materiał dachówkopodobny 

w kolorze grafitowym, ceglastym lub brązowym. 

9. Poziom posadzki parteru: dla budynków mieszkalnych - max. 0,5 m nad 

poziomem terenu mierzonego od strony głównego wejścia do budynku. 

10. Zakazuje się budowania od strony ulicy ogrodzeń betonowych 

prefabrykowanych. 

11. Kolorystyka elewacji: należy stosować kolory jasne, pastelowe lub w 

kolorze cegły. Dopuszcza się deskowanie i licowanie cegłą. Zakaz stosowania 

jaskrawych kolorów 

5. Zasady i warunki scalania i podziału        

nieruchomości

1. Wielkość nowoprojektowanej działki: min.1000m2                           

2. Szerokość frontu działki:  nie ustala się,                   

3. Kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego:  zbliżony do 

90º. 

4. Obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości:  

nie dotyczy. 

6. Zasady dotyczące systemów komunikacji 1. Dostępność drogowa: z drogi dojazdowej 02-KDD. 

2. Parkingi: zapewnienie miejsc postojowych w obrębie każdej działki w ilości 

min. 2m.p. na mieszkanie i min. 2m.p. na 50m2 powierzchni użytkowej usług. 

7.Warunki wynikające z ochrony środowiska i 

przyrody 

1. Należy przyjąć poziom hałasu w środowisku jak dla terenów 

przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną  

2. Ustala się zachowanie i maksymalna ochronę cennego drzewostanu. 

3. Zaleca się lokalizować zieleń w formie grup drzew lub krzewów. 

4. Pozostałe warunki jak w § 6 ust. 1 uchwały. 

8.Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, 

zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr 

kultury współczesnej 

Nie dotyczy. 

9.Zasady kształtowania przestrzeni publicznych Obowiązują zapisy określone w § 6. ust.3 pkt.1) uchwały. 

10. Szczególne warunki zagospodarowania 

terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 
Dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury technicznej. 

11. Stawka procentowa 5% 

 

 

 



Dziennik UrzCdowy
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1. Karta terenu nr  7-MN 

2. Przeznaczenie  Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

3.Powierzchnia 0,7946 ha 

4. Zasady kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu

1. Wysokość zabudowy: max. 9 m, 

2. Procent zabudowy działki: max. 25%, 

3. Procent powierzchni biologicznie czynnej: min. 40%. 

4. Linie zabudowy:  

a) nieprzekraczalna linia zabudowy wynosi 6,0 m od drogi dojazdowej 

02-KDD oraz dróg wewnętrznych 04-KDW i 05-KDW. 

5. Formy zabudowy: wolnostojąca. 

6. Liczba kondygnacji: dla budynków mieszkalnych - do 2 kondygnacji 

nadziemnych, w tym poddasze użytkowe. Dopuszcza się podpiwniczenie 

budynku. Dla budynków gospodarczych i garażowych – 1 kondygnacja 

nadziemna. 

7. Geometria dachu: dla budynków mieszkalnych - dachy symetryczne 

dwuspadowe, w tym o krzyżujących się kalenicach, o kącie nachylenia 38-45o. 

Główna kalenica dachu budynku mieszkalnego równoległa do frontu działki. 

Dla budynków gospodarczych i garażowych - dachy symetryczne dwuspadowe 

o kącie nachylenia 25-45o 

8. Pokrycie dachu: dachówka ceramiczna lub inny materiał dachówkopodobny 

w kolorze grafitowym, ceglastym lub brązowym. 

9. Poziom posadzki parteru: dla budynków mieszkalnych - max. 0,5 m nad 

poziomem terenu mierzonego od strony głównego wejścia do budynku. 

10. Zakazuje się budowania od strony ulicy ogrodzeń betonowych 

prefabrykowanych. 

11. Kolorystyka elewacji: należy stosować kolory jasne, pastelowe lub w 

kolorze cegły. Dopuszcza się deskowanie i licowanie cegłą. Zakaz stosowania 

jaskrawych kolorów 

12. Dopuszcza się lokalizację budynków garażowych i gospodarczych o łącznej 

powierzchni zabudowy do 50m2 na 1 działce. 

5. Zasady i warunki scalania i podziału        

nieruchomości

1. Wielkość nowoprojektowanej działki: minimalna - 1000 m². Uznaje się za 

zgodne z planem istniejące podziały i powierzchnie działek.                       

2. Szerokość frontu działki:  min. 22m                  

3. Kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego: zbliżony do 

90º. 

4. Obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości: 

nie dotyczy 

5. Dopuszcza się wydzielenie drogi wewnętrznej o szerokości min.5m 

6. Zasady dotyczące systemów komunikacji 1. Dostępność drogowa: z drogi dojazdowej 02-KDD oraz dróg wewnętrznych 

04-KDW, 05-KDW bezpośrednio lub poprzez uzyskanie notarialnej 

służebności przechodu i przejazdu. 

2. Parkingi: zapewnienie miejsc postojowych w obrębie każdej działki w ilości 

min. 2m.p. na mieszkanie i min. 2m.p. na lokal usługowy. 

7.Warunki wynikające z ochrony środowiska i 

przyrody 

1. Należy przyjąć poziom hałasu w środowisku jak dla terenów 

przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną  

2. Ustala się zachowanie i maksymalna ochronę cennego drzewostanu. 

3. Zaleca się lokalizować zieleń w formie grup drzew lub krzewów. 

4. Zaleca się stosowanie nawierzchni półprzepuszczalnych i przepuszczalnych 

do utwardzenia wjazdów i miejsc postojowych na poszczególnych działkach. 

5. Pozostałe warunki jak w § 6 ust. 1 uchwały. 

8.Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, 

zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr 

kultury współczesnej 

Nie dotyczy. 

9.Zasady kształtowania przestrzeni publicznych Obowiązują zapisy określone w § 6. ust.3 pkt.1) uchwały. 

10. Szczególne warunki zagospodarowania 

terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 

1. Na terenie należy zapewnić dostęp do działki nr 5 leżącej poza granicami 

planu. 

2. W przypadku lokalizacji inwestycji na skarpie lub w bezpośrednim 

sąsiedztwie, należy obowiązkowo sporządzić analizę geotechniczną warunków 

posadowienia budynków i budowli lub warunków technicznych umocnienia 

skarp. 

3. Dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury technicznej. 

11. Stawka procentowa 10% 

 



Dziennik UrzCdowy
Województwa Pomorskiego Nr 76 — 5433 — Poz. 1522

 

1. Karta terenu nr 8-R 

2. Przeznaczenie  Tereny rolnicze 

3.Powierzchnia 0,8518 ha 

4. Zasady kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu
Nie dotyczy 

5. Zasady i warunki scalania i podziału        

nieruchomości
Nie ustala się 

6. Zasady dotyczące systemów komunikacji 
Dostępność drogowa: z drogi wewnętrznej 05-KDW 

7.Warunki wynikające z ochrony środowiska i 

przyrody 

Postuluje się zachować istniejące nieużytki w celu uniknięcia zmian stosunków 

wodnych. Pozostałe warunki, jak w § 6 ust. 1 uchwały. 

8. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, 

zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr 

kultury współczesnej 

Nie dotyczy. 

9. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych 
Obowiązują zapisy określone w § 6 pkt. ust.3 pkt.1) uchwały. 

10. Szczególne warunki zagospodarowania 

terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 

1. Na terenie należy zapewnić dostęp do działki nr 5 leżącej poza granicami 

planu. 

2. Dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury technicznej. 

11. Stawka procentowa 0,01 % 

 

 

 

 

1. Karta terenu nr  9-ZL 

2. Przeznaczenie  Lasy 

3.Powierzchnia 0,1286 ha 

4. Zasady kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu

Dopuszcza się zagospodarowanie związane z rekreacyjnym wykorzystaniem 

terenu tj. ścieżki piesze, ławki, zadaszone miejsca odpoczynku. 

5. Zasady i warunki scalania i podziału        

nieruchomości
Nie ustala się. 

6. Zasady dotyczące systemów komunikacji Dojazd do terenów: z sąsiadujących terenów  

7.Warunki wynikające z ochrony środowiska i 

przyrody 

Należy uwzględnić wymagania określone w ustawie Prawo ochrony 

środowiska. 

Pozostałe warunki, jak w § 6 ust. 1 uchwały. 

8. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, 

zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr 

kultury współczesnej 

Nie dotyczy. 

9. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych Obowiązują zapisy określone w § 6. ust.3 pkt.1) uchwały. 

10. Szczególne warunki zagospodarowania 

terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 
Ustala się zakaz zabudowy. 

11. Stawka procentowa 0,01 % 

 



Dziennik UrzCdowy
Województwa Pomorskiego Nr 76 — 5434 — Poz. 1522

1. Karta terenu nr  10-RM 

2. Przeznaczenie  Teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych  
i ogrodniczych. Dopuszcza się zabudowę związana z usługami rzemiosła.  

3.Powierzchnia 0,7389 ha 

4. Zasady kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu

1. Wysokość zabudowy: max. 9 m, 

2. Procent zabudowy działki: max. 20%, 

3. Procent powierzchni biologicznie czynnej: min. 40%, 

4. Linie zabudowy:  

a) nieprzekraczalna linia zabudowy wynosi 6,0 m od drogi dojazdowej 

02-KDD.  

5. Formy zabudowy: wolnostojąca, 

6. Liczba kondygnacji: do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 

użytkowe. Dopuszcza się podpiwniczenie budynku.  

7. Geometria dachu: dla budynków mieszkalnych - dachy symetryczne 

dwuspadowe, w tym o krzyżujących się kalenicach, o kącie nachylenia 38-45o. 

Dla budynków gospodarczych, inwentarskich i garażowych - dachy 

symetryczne dwuspadowe o kącie nachylenia 25-45o 

8. Pokrycie dachu: dachówka ceramiczna lub inny materiał dachówkopodobny 

w kolorze grafitowym, ceglastym lub brązowym. 

9. Poziom posadzki parteru: dla budynków mieszkalnych - max. 0,5 m nad 

poziomem terenu mierzonego od strony głównego wejścia do budynku. 

10. Zakazuje się budowania od strony ulicy ogrodzeń betonowych 

prefabrykowanych. 

11. Kolorystyka elewacji: należy stosować kolory jasne, pastelowe lub w 

kolorze cegły. Dopuszcza się deskowanie i licowanie cegłą. Zakaz stosowania 

jaskrawych kolorów 

12. Niezgodne z planem istniejące budynki mogą być poddawane modernizacji, 

remontom i przebudowie w sposób harmonizujący z istniejącą architekturą. 

5. Zasady i warunki scalania i podziału        

nieruchomości

1. Wielkość nowoprojektowanej działki: min.2000m2                           

2. Szerokość frontu działki: nie ustala się                   

3. Kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego: nie ustala się 

4. Obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości:  

nie dotyczy. 

6. Zasady dotyczące systemów komunikacji 1. Dostępność drogowa: z drogi dojazdowej 02-KDD.  

2. Parkingi: zapewnienie miejsc postojowych w obrębie każdej działki w ilości 

min. 2m.p. na mieszkanie, min. 2m.p. na 50m2 powierzchni użytkowej usług  

7.Warunki wynikające z ochrony środowiska i 

przyrody 

1. Należy przyjąć poziom hałasu w środowisku jak dla terenów 

przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługową 

MN/U. 

2. Ustala się zachowanie i maksymalna ochronę cennego drzewostanu. 

3. Zaleca się lokalizować zieleń w formie grup drzew lub krzewów. 

4. Pozostałe warunki jak w § 6 ust. 1 uchwały. 

8.Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, 

zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr 

kultury współczesnej 

Nie dotyczy. 

9.Zasady kształtowania przestrzeni publicznych Obowiązują zapisy określone w § 6. ust.3 pkt.1) uchwały. 

10. Szczególne warunki zagospodarowania 

terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 

1. W przypadku lokalizacji inwestycji na skarpie lub w bezpośrednim 

sąsiedztwie, należy obowiązkowo sporządzić analizę geotechniczną warunków 

posadowienia budynków i budowli lub warunków technicznych umocnienia 

skarp. 

2. Dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury technicznej. 

11. Stawka procentowa 5% 

 

 

 



Dziennik UrzCdowy
Województwa Pomorskiego Nr 76 — 5435 — Poz. 1522

1. Karta terenu nr  11-MN 

2. Przeznaczenie  Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

3.Powierzchnia 0,2250 ha 

4. Zasady kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu

1. Wysokość zabudowy: max. 9 m, 

2. Procent zabudowy działki: max. 25%, 

3. Procent powierzchni biologicznie czynnej: min. 40%, 

4. Linie zabudowy:  

a) nieprzekraczalna linia zabudowy wynosi 6,0 m od drogi dojazdowej 

02-KDD oraz drogi wewnętrznej 06-KDW. 

5. Formy zabudowy: wolnostojąca, 

6. Liczba kondygnacji: dla budynków mieszkalnych - do 2 kondygnacji 

nadziemnych, w tym poddasze użytkowe. Dopuszcza się podpiwniczenie 

budynku. Dla budynków gospodarczych i garażowych – 1 kondygnacja 

nadziemna. 

7. Geometria dachu: dla budynków mieszkalnych - dachy symetryczne 

dwuspadowe, w tym o krzyżujących się kalenicach, o kącie nachylenia 38-45o. 

Główna kalenica dachu budynku mieszkalnego równoległa do frontu działki. 

Dla budynków gospodarczych i garażowych - dachy symetryczne dwuspadowe 

o kącie nachylenia 25-45o 

8. Pokrycie dachu: dachówka ceramiczna lub inny materiał dachówkopodobny 

w kolorze grafitowym, ceglastym lub brązowym. 

9. Poziom posadzki parteru: dla budynków mieszkalnych - max. 0,5 m nad 

poziomem terenu mierzonego od strony głównego wejścia do budynku. 

10. Zakazuje się budowania od strony ulicy ogrodzeń betonowych 

prefabrykowanych. 

11. Kolorystyka elewacji: należy stosować kolory jasne, pastelowe lub w 

kolorze cegły. Dopuszcza się deskowanie i licowanie cegłą. Zakaz stosowania 

jaskrawych kolorów 

12. Dopuszcza się lokalizację budynków garażowych i gospodarczych o łącznej 

powierzchni zabudowy do 50m2 na 1 działce. 

5. Zasady i warunki scalania i podziału        

nieruchomości

1. Wielkość nowoprojektowanej działki: minimalna - 1000 m²                           

2. Szerokość frontu działki: min. 22m                   

3. Kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego:  zbliżony do 

90º. 

4. Obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości:  

nie dotyczy. 

6. Zasady dotyczące systemów komunikacji 1. Dostępność drogowa: z drogi wewnętrznej 06-KDW 

2. Parkingi: zapewnienie miejsc postojowych w obrębie każdej działki w ilości 

min. 2m.p. na mieszkanie i min. 2m.p. na lokal usługowy. 

7.Warunki wynikające z ochrony środowiska i 

przyrody 

1. Należy przyjąć poziom hałasu w środowisku jak dla terenów 

przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną  

2. Ustala się zachowanie i maksymalna ochronę cennego drzewostanu. 

3. Zaleca się lokalizować zieleń w formie grup drzew lub krzewów. 

4. Zaleca się stosowanie nawierzchni półprzepuszczalnych i przepuszczalnych 

do utwardzenia wjazdów i miejsc postojowych na poszczególnych działkach. 

5. Pozostałe warunki jak w § 6 ust. 1 uchwały. 

8.Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, 

zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr 

kultury współczesnej 

Nie dotyczy. 

9.Zasady kształtowania przestrzeni publicznych 
Obowiązują zapisy określone w § 6. ust.3 pkt.1) uchwały. 

10. Szczególne warunki zagospodarowania 

terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 
Dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury technicznej. 

11. Stawka procentowa 10% 

 

 

 

 



Dziennik UrzCdowy
Województwa Pomorskiego Nr 76 — 5436 — Poz. 1522

1. Karta terenu nr  12-MN 

2. Przeznaczenie  Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

3.Powierzchnia 0,4985 ha 

4. Zasady kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu

1. Wysokość zabudowy: max. 9 m. 

2. Procent zabudowy działki: max. 25%. 

3. Procent powierzchni biologicznie czynnej: min. 40%. 

4. Linie zabudowy:  

a) nieprzekraczalna linia zabudowy wynosi 6,0 m od drogi dojazdowej 

02-KDD, dróg wewnętrznych  06-KDW, 07-KDW 

5. Formy zabudowy: wolnostojąca. 

6. Liczba kondygnacji: dla budynków mieszkalnych - do 2 kondygnacji 

nadziemnych, w tym poddasze użytkowe. Dopuszcza się podpiwniczenie 

budynku. Dla budynków gospodarczych i garażowych – 1 kondygnacja 

nadziemna. 

7. Geometria dachu: dla budynków mieszkalnych - dachy symetryczne 

dwuspadowe, w tym o krzyżujących się kalenicach, o kącie nachylenia 38-45o. 

Główna kalenica dachu budynku mieszkalnego równoległa do frontu działki. 

Dla budynków gospodarczych i garażowych - dachy symetryczne dwuspadowe 

o kącie nachylenia 25-45o 

8. Pokrycie dachu: dachówka ceramiczna lub inny materiał dachówkopodobny 

w kolorze grafitowym, ceglastym lub brązowym. 

9. Poziom posadzki parteru: dla budynków mieszkalnych - max. 0,5 m nad 

poziomem terenu mierzonego od strony głównego wejścia do budynku. 

10. Zakazuje się budowania od strony ulicy ogrodzeń betonowych 

prefabrykowanych. 

11. Kolorystyka elewacji: należy stosować kolory jasne, pastelowe lub w 

kolorze cegły. Dopuszcza się deskowanie i licowanie cegłą. Zakaz stosowania 

jaskrawych kolorów 

12. Dopuszcza się lokalizację budynków garażowych i gospodarczych o łącznej 

powierzchni zabudowy do 50m2 na 1 działce. 

5. Zasady i warunki scalania i podziału        

nieruchomości

1. Wielkość nowoprojektowanej działki: minimalna - 1000m²                            

2. Szerokość frontu działki: min. 22m,                   

3. Kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego zbliżony do 

90º. 

4. Obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości:  

nie dotyczy. 

6. Zasady dotyczące systemów komunikacji 1. Dostępność drogowa: dróg wewnętrznych  06-KDW, 07-KDW 

2. Parkingi: zapewnienie miejsc postojowych w obrębie każdej działki w ilości 

min. 2m.p. na mieszkanie i min. 2m.p. na lokal usługowy. 

7.Warunki wynikające z ochrony środowiska i 

przyrody 

1. Należy przyjąć poziom hałasu w środowisku jak dla terenów 

przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną  

2. Ustala się zachowanie i maksymalna ochronę cennego drzewostanu. 

3. Zaleca się lokalizować zieleń w formie grup drzew lub krzewów. 

4. Zaleca się stosowanie nawierzchni półprzepuszczalnych i przepuszczalnych 

do utwardzenia wjazdów i miejsc postojowych na poszczególnych działkach. 

5. Pozostałe warunki jak w § 6 ust. 1 uchwały. 

8.Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, 

zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr 

kultury współczesnej 

Nie dotyczy. 

9.Zasady kształtowania przestrzeni publicznych Obowiązują zapisy określone w § 6. ust.3 pkt.1) uchwały. 

10. Szczególne warunki zagospodarowania 

terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu Dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury technicznej. 

11. Stawka procentowa 10% 

 

 



Dziennik UrzCdowy
Województwa Pomorskiego Nr 76 — 5437 — Poz. 1522

1. Karta terenu nr  13-MN 

2. Przeznaczenie  Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

3.Powierzchnia 0,3435 ha 

4. Zasady kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu

1. Wysokość zabudowy: max. 9 m. 

2. Procent zabudowy działki: max. 25%. 

3. Procent powierzchni biologicznie czynnej: min. 40%. 

4. Linie zabudowy:  

a) nieprzekraczalna linia zabudowy wynosi 6,0 m od drogi dojazdowej 

02-KDD oraz drogi wewnętrznej 07-KDW. 

5. Formy zabudowy: wolnostojąca. 

6. Liczba kondygnacji: dla budynków mieszkalnych - do 2 kondygnacji 

nadziemnych, w tym poddasze użytkowe. Dopuszcza się podpiwniczenie 

budynku. Dla budynków gospodarczych i garażowych – 1 kondygnacja 

nadziemna. 

7. Geometria dachu: dla budynków mieszkalnych - dachy symetryczne 

dwuspadowe, w tym o krzyżujących się kalenicach, o kącie nachylenia 38-45o. 

Główna kalenica dachu budynku mieszkalnego równoległa do frontu działki. 

Dla budynków gospodarczych i garażowych - dachy symetryczne dwuspadowe 

o kącie nachylenia 25-45o 

8. Pokrycie dachu: dachówka ceramiczna lub inny materiał dachówkopodobny 

w kolorze grafitowym, ceglastym lub brązowym. 

9. Poziom posadzki parteru: dla budynków mieszkalnych - max. 0,5 m nad 

poziomem terenu mierzonego od strony głównego wejścia do budynku. 

10. Zakazuje się budowania od strony ulicy ogrodzeń betonowych 

prefabrykowanych. 

11. Kolorystyka elewacji: należy stosować kolory jasne, pastelowe lub w 

kolorze cegły. Dopuszcza się deskowanie i licowanie cegłą. Zakaz stosowania 

jaskrawych kolorów 

12.Dopuszcza się lokalizację budynków garażowych i gospodarczych o łącznej 

powierzchni zabudowy do 50m2 na 1 działce. 

5. Zasady i warunki scalania i podziału        

nieruchomości

1. Wielkość nowoprojektowanej działki: minimalna - 1000m²                            

2. Szerokość frontu działki:  min. 22m                   

3. Kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego:  zbliżony do 

90º. 

4. Obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości:  

nie dotyczy. 

6. Zasady dotyczące systemów komunikacji 1. Dostępność drogowa: z drogi dojazdowej 02-KDD i drogi wewnętrznej 07-

KDW. 

2. Parkingi: zapewnienie miejsc postojowych w obrębie każdej działki w ilości 

min. 2m.p. na mieszkanie i min. 2m.p. na lokal usługowy. 

7.Warunki wynikające z ochrony środowiska i 

przyrody 

1. Należy przyjąć poziom hałasu w środowisku jak dla terenów 

przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną  

2. Ustala się zachowanie i maksymalna ochronę cennego drzewostanu. 

3. Zaleca się lokalizować zieleń w formie grup drzew lub krzewów. 

4. Zaleca się stosowanie nawierzchni półprzepuszczalnych i przepuszczalnych 

do utwardzenia wjazdów i miejsc postojowych na poszczególnych działkach. 

5. Pozostałe warunki jak w § 6 ust. 1 uchwały. 

8.Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, 

zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr 

kultury współczesnej 

Nie dotyczy. 

9.Zasady kształtowania przestrzeni publicznych Obowiązują zapisy określone w § 6. ust.3 pkt.1) uchwały. 

10. Szczególne warunki zagospodarowania 

terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 

1. W przypadku lokalizacji inwestycji na skarpie lub w bezpośrednim 

sąsiedztwie, należy obowiązkowo sporządzić analizę geotechniczną warunków 

posadowienia budynków i budowli lub warunków technicznych umocnienia 

skarp. 

2. Dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury technicznej. 

11. Stawka procentowa 10% 
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1. Karta terenu nr  14-ZK/US 

2. Przeznaczenie  
Tereny zieleni przyrodniczo-krajobrazowej z dopuszczeniem usług sportu i 

rekreacji   

3.Powierzchnia 0,6441 ha 

4. Zasady kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu

Zabudowa parterowa do 10% powierzchni terenu, do 7,0 m wysokości, dach 

spadzisty.  

5. Zasady i warunki scalania i podziału        

nieruchomości
W liniach rozgraniczających terenu. 

6. Zasady dotyczące systemów komunikacji Dostępność drogowa: z drogi dojazdowej 02-KDD oraz drogi wewnętrznej 08-

KDW. 

7.Warunki wynikające z ochrony środowiska i 

przyrody 
Warunki, jak w § 6 ust. 1 uchwały. 

8. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, 

zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr 

kultury współczesnej 

Nie dotyczy. 

9. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych Obowiązują zapisy określone w § 6. ust.3 pkt.1) uchwały. 

10. Szczególne warunki zagospodarowania 

terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 

1. Dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury. 

2. Dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury technicznej. 

11. Stawka procentowa 0,01 % 

 

1. Karta terenu nr  15-MN 

2. Przeznaczenie  Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

3.Powierzchnia 0,3998 ha 

4. Zasady kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu

1. Wysokość zabudowy: max. 9 m. 

2. Procent zabudowy działki: max. 25%. 

3. Procent powierzchni biologicznie czynnej: min. 40%. 

4. Linie zabudowy:  

a) nieprzekraczalna linia zabudowy wynosi 6,0 m od drogi dojazdowej 

02-KDD oraz dróg wewnętrznych 08-KDW, 09-KDW. 

5. Formy zabudowy: wolnostojąca. 

6. Liczba kondygnacji: dla budynków mieszkalnych - do 2 kondygnacji 

nadziemnych, w tym poddasze użytkowe. Dopuszcza się podpiwniczenie 

budynku. Dla budynków gospodarczych i garażowych – 1 kondygnacja 

nadziemna. 

7. Geometria dachu: dla budynków mieszkalnych - dachy symetryczne 

dwuspadowe, w tym o krzyżujących się kalenicach, o kącie nachylenia 38-45o. 

Główna kalenica dachu budynku mieszkalnego równoległa do frontu działki. 

Dla budynków gospodarczych i garażowych - dachy symetryczne dwuspadowe 

o kącie nachylenia 25-45o 

8. Pokrycie dachu: dachówka ceramiczna lub inny materiał dachówkopodobny 

w kolorze grafitowym, ceglastym lub brązowym. 

9. Poziom posadzki parteru: dla budynków mieszkalnych - max. 0,5 m nad 

poziomem terenu mierzonego od strony głównego wejścia do budynku. 

10. Zakazuje się budowania od strony ulicy ogrodzeń betonowych 

prefabrykowanych. 

11. Kolorystyka elewacji: należy stosować kolory jasne, pastelowe lub w 

kolorze cegły. Dopuszcza się deskowanie i licowanie cegłą. Zakaz stosowania 

jaskrawych kolorów 

12. Dopuszcza się lokalizację budynków garażowych i gospodarczych o łącznej 

powierzchni zabudowy do 50m2 na 1 działce. 

5. Zasady i warunki scalania i podziału        

nieruchomości

1. Wielkość nowoprojektowanej działki: minimalna - 980m² ,                           

2. Szerokość frontu działki:  min. 22m 

3. Kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego: zbliżony do 

90º. 

4. Obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości:  

nie dotyczy. 
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6. Zasady dotyczące systemów komunikacji 1. Dostępność drogowa: dróg wewnętrznych 08-KDW, 09-KDW 

2. Parkingi: zapewnienie miejsc postojowych w obrębie każdej działki w ilości 

min. 2m.p. na mieszkanie i min. 2m.p. na lokal usługowy. 

7.Warunki wynikające z ochrony środowiska i 

przyrody 

1. Należy przyjąć poziom hałasu w środowisku jak dla terenów 

przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. 

2. Postuluje się zachować istniejące nieużytki w celu uniknięcia zmian 

stosunków wodnych. 

3. Ustala się zachowanie i maksymalna ochronę cennego drzewostanu. 

4. Zaleca się lokalizować zieleń w formie grup drzew lub krzewów. 

5. Zaleca się stosowanie nawierzchni półprzepuszczalnych i przepuszczalnych 

do utwardzenia wjazdów i miejsc postojowych na poszczególnych działkach. 

6. Pozostałe warunki, jak w § 6 ust. 1 uchwały. 

8.Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, 

zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr 

kultury współczesnej 

Nie dotyczy. 

9.Zasady kształtowania przestrzeni publicznych Obowiązują zapisy określone w § 6. ust.3 pkt.1) uchwały. 

10. Szczególne warunki zagospodarowania 

terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 
Dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury technicznej. 

11. Stawka procentowa 10% 

 

1. Karta terenu nr  16-MN 

2. Przeznaczenie  Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

3.Powierzchnia 0,9130 ha 

4. Zasady kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu

1. Wysokość zabudowy: max. 9 m 

2. Procent zabudowy działki: max. 25% 

3. Procent powierzchni biologicznie czynnej: min. 40%. 

4. Linie zabudowy:  

a) nieprzekraczalna linia zabudowy wynosi 6,0 m od drogi dojazdowej 02-

KDD, drogi wewnętrznej 09-KDW oraz ciągu pieszo-jezdnego 010-KDX.  

5. Formy zabudowy: wolnostojąca. 

6. Liczba kondygnacji: dla budynków mieszkalnych - do 2 kondygnacji 

nadziemnych, w tym poddasze użytkowe. Dopuszcza się podpiwniczenie budynku. 

Dla budynków gospodarczych i garażowych – 1 kondygnacja nadziemna. 

7. Geometria dachu: dla budynków mieszkalnych - dachy symetryczne 

dwuspadowe, w tym o krzyżujących się kalenicach, o kącie nachylenia 38-45o. 

Główna kalenica dachu budynku mieszkalnego równoległa do frontu działki. Dla 

budynków gospodarczych i garażowych - dachy symetryczne dwuspadowe o kącie 

nachylenia 25-45o 

8. Pokrycie dachu: dachówka ceramiczna lub inny materiał dachówkopodobny w 

kolorze grafitowym, ceglastym lub brązowym. 

9. Poziom posadzki parteru: dla budynków mieszkalnych - max. 0,5 m nad 

poziomem terenu mierzonego od strony głównego wejścia do budynku. 

10. Zakazuje się budowania od strony ulicy ogrodzeń betonowych 

prefabrykowanych. 

11. Kolorystyka elewacji: należy stosować kolory jasne, pastelowe lub w kolorze 

cegły. Dopuszcza się deskowanie i licowanie cegłą. Zakaz stosowania jaskrawych 

kolorów 

12. Dopuszcza się lokalizację budynków garażowych i gospodarczych o łącznej 

powierzchni zabudowy do 50m2 na 1 działce. 

13. Niezgodne z planem istniejące budynki mogą być poddawane modernizacji, 

remontom i przebudowie w sposób harmonizujący z istniejącą architekturą. 

5. Zasady i warunki scalania i podziału        

nieruchomości

1. Wielkość nowoprojektowanej działki: minimalna – 1000 m². Uznaje się za 

zgodne z planem istniejące podziały i powierzchnie działek.                                          

2. Szerokość frontu działki: min. 22m                   

3. Kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego:  zbliżony do 90º. 

4. Obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości:   nie 

dotyczy. 

6. Zasady dotyczące systemów komunikacji 1. Dostępność drogowa: z drogi dojazdowej 02-KDD, drogi wewnętrznej 09-KDW 

oraz ciągu pieszo-jezdnego 010-KDX. 

2. Parkingi: zapewnienie miejsc postojowych w obrębie każdej działki w ilości min. 

2m.p. na mieszkanie i min. 2m.p. na lokal usługowy. 
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7.Warunki wynikające z ochrony środowiska i 

przyrody 

1. Należy przyjąć poziom hałasu w środowisku jak dla terenów przeznaczonych 

pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną  

2. Ustala się zachowanie i maksymalna ochronę cennego drzewostanu. 

3. Zaleca się lokalizować zieleń w formie grup drzew lub krzewów. 

4. Zaleca się stosowanie nawierzchni półprzepuszczalnych i przepuszczalnych do 

utwardzenia wjazdów i miejsc postojowych na poszczególnych działkach. 

5. Pozostałe warunki, jak w § 6 ust. 1 uchwały. 

8.Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, 

zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr 

kultury współczesnej 

Nie dotyczy. 

9.Zasady kształtowania przestrzeni publicznych Obowiązują zapisy określone w § 6. ust.3 pkt.1) uchwały. 

10. Szczególne warunki zagospodarowania 

terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 

1. W przypadku lokalizacji inwestycji na skarpie lub w bezpośrednim sąsiedztwie, 

należy obowiązkowo sporządzić analizę geotechniczną warunków posadowienia 

budynków i budowli lub warunków technicznych umocnienia skarp. 

2. Dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury technicznej. 

3. Dla istniejących napowietrznych linii elektroenergetycznych ustala się strefę 

ochronną (2 x 7,5 m dla 15 kV) wolną od zabudowy mieszkaniowej i zieleni 

wysokiej. Dopuszcza się zmniejszenie odległości stref ochronnych po uzgodnieniu z 

zarządca sieci. W przypadku skablowania linii, strefa ta nie obowiązuje. 

11. Stawka procentowa 10% 

1. Karta terenu nr 17-RM 

2. Przeznaczenie  Teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych  
i ogrodniczych.  

3.Powierzchnia 0,6366 ha 

4. Zasady kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu

1. Wysokość zabudowy: max. 9 m 

2. Procent zabudowy działki: max. 10% 

3. Procent powierzchni biologicznie czynnej: min.80% 

4. Linie zabudowy:  

a) nieprzekraczalna linia zabudowy wynosi 6,0 m od drogi dojazdowej 02-

KDD oraz drogi wewnętrznej 011-KDW.  

5. Formy zabudowy: wolnostojąca, 

6. Liczba kondygnacji: do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 

użytkowe. Dopuszcza się podpiwniczenie budynku.  

7. Geometria dachu: dla budynków mieszkalnych - dachy symetryczne 

dwuspadowe, w tym o krzyżujących się kalenicach, o kącie nachylenia 38-45o. Dla 

budynków gospodarczych i garażowych - dachy symetryczne dwuspadowe o kącie 

nachylenia 25-45o 

8. Pokrycie dachu: dachówka ceramiczna lub inny materiał dachówkopodobny w 

kolorze grafitowym, ceglastym lub brązowym. 

9. Poziom posadzki parteru: dla budynków mieszkalnych - max. 0,5 m nad 

poziomem terenu mierzonego od strony głównego wejścia do budynku. 

10. Zakazuje się budowania od strony ulicy ogrodzeń betonowych 

prefabrykowanych. 

11. Kolorystyka elewacji: należy stosować kolory jasne, pastelowe lub w kolorze 

cegły. Dopuszcza się deskowanie i licowanie cegłą. Zakaz stosowania jaskrawych 

kolorów 

12. W przypadku usytuowania budynku na terenie występowania gruntów 

organicznych, przed wykonaniem  projektu budowlanego należy przeprowadzić 

badania określające warunki geologiczno-inżynierskie. 

5. Zasady i warunki scalania i podziału        

nieruchomości

1. Wielkość nowoprojektowanej działki: w liniach rozgraniczających                       

2. Szerokość frontu działki:  nie dotyczy                   

3. Kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego: nie dotyczy 

4. Obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości:   nie 

dotyczy. 

6. Zasady dotyczące systemów komunikacji 1. Dostępność drogowa: z drogi wewnętrznej 011-KDW 

2. Parkingi: zapewnienie miejsc postojowych w obrębie każdej działki w ilości 

min. 2m.p. na 1 mieszkanie  

7.Warunki wynikające z ochrony środowiska i 

przyrody 

1. Należy przyjąć poziom hałasu w środowisku jak dla terenów przeznaczonych 

pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. 

2. Postuluje się zachować istniejące nieużytki w celu uniknięcia zmian stosunków 
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wodnych. 

3. Ustala się zachowanie i maksymalna ochronę cennego drzewostanu. 

4. Zaleca się lokalizować zieleń w formie grup drzew lub krzewów. 

5. Pozostałe warunki, jak w § 6 ust. 1 uchwały. 

8.Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, 

zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr 

kultury współczesnej 

Nie dotyczy. 

9.Zasady kształtowania przestrzeni 

publicznych 
Obowiązują zapisy określone w § 6. ust.3 pkt.1) uchwały. 

10. Szczególne warunki zagospodarowania 

terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 

1. W przypadku lokalizacji inwestycji na skarpie lub w bezpośrednim sąsiedztwie, 

należy obowiązkowo sporządzić analizę geotechniczną warunków posadowienia 

budynków i budowli lub warunków technicznych umocnienia skarp. 

2. Dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury technicznej. 

3. Dla istniejących napowietrznych linii elektroenergetycznych ustala się strefę 

ochronną (2 x 7,5 m dla 15 kV) wolną od zabudowy mieszkaniowej i zieleni 

wysokiej. Dopuszcza się zmniejszenie odległości stref ochronnych po uzgodnieniu 

z zarządca sieci. W przypadku skablowania linii, strefa ta nie obowiązuje. 

11. Stawka procentowa 5% 

 

1. Karta terenu nr  18-MN/U 

2. Przeznaczenie  
Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  i usługowej. 

Dopuszcza się zabudowę związaną z prowadzeniem produkcji rolniczej. 

3.Powierzchnia 1,4861 ha 

4. Zasady kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu

1. Wysokość zabudowy: max. 9 m. 

2. Procent zabudowy działki: max. 30%. 

3. Procent powierzchni biologicznie czynnej: min. 40%. 

4. Linie zabudowy:  

a) nieprzekraczalna linia zabudowy wynosi 6,0 m od drogi dojazdowej 02-

KDD oraz dróg wewnętrznych 011-KDW, 012-KDW.  

5. Formy zabudowy: wolnostojąca. 

6. Liczba kondygnacji: do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 

użytkowe. Dopuszcza się podpiwniczenie budynku.  

7. Geometria dachu: dla budynków mieszkalnych i usługowych - dachy 

symetryczne dwuspadowe, w tym o krzyżujących się kalenicach, o kącie 

nachylenia 38-45o. Dla budynków gospodarczych, magazynowych i garażowych - 

dachy symetryczne dwuspadowe o kącie nachylenia 25-45o 

8. Pokrycie dachu: dachówka ceramiczna lub inny materiał dachówkopodobny w 

kolorze grafitowym, ceglastym lub brązowym. 

9. Poziom posadzki parteru: dla budynków mieszkalnych - max. 0,5 m nad 

poziomem terenu mierzonego od strony głównego wejścia do budynku. 

10. Zakazuje się budowania od strony ulicy ogrodzeń betonowych 

prefabrykowanych. 

11. Kolorystyka elewacji: należy stosować kolory jasne, pastelowe lub w kolorze 

cegły. Dopuszcza się deskowanie i licowanie cegłą. Zakaz stosowania jaskrawych 

kolorów 

12. Niezgodne z planem istniejące budynki mogą być poddawane modernizacji, 

remontom i przebudowie w sposób harmonizujący z istniejącą architekturą. 

5. Zasady i warunki scalania i podziału        

nieruchomości

1. Wielkość nowoprojektowanej działki: min.1000m².                             

2. Szerokość frontu działki: nie ustala się. 

3. Kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego: zbliżony do 90º. 

4. Obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości:   nie 

ustala się 

5. Dopuszcza się wydzielenie drogi wewnętrznej o szerokości min.5m. 

6. Zasady dotyczące systemów komunikacji 1. Dostępność drogowa: z drogi dojazdowej 02-KDD oraz dróg wewnętrznych 

011-KDW, 012-KDW bezpośrednio lub poprzez uzyskanie notarialnej służebności 

przejazdu. 

2. Parkingi: zapewnienie miejsc postojowych w obrębie każdej działki w ilości 

min. 2m.p. na mieszkanie i min. 2m.p. na 50m2 powierzchni użytkowej usług. 

7.Warunki wynikające z ochrony środowiska i 

przyrody 

1. Należy przyjąć poziom hałasu w środowisku jak dla terenów przeznaczonych 

pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 

2. Ustala się zachowanie i maksymalna ochronę cennego drzewostanu. 

3. Zaleca się lokalizować zieleń w formie grup drzew lub krzewów. 

4. Zaleca się stosowanie nawierzchni półprzepuszczalnych i przepuszczalnych do 

utwardzenia wjazdów i miejsc postojowych na poszczególnych działkach. 

5. Prowadzona działalność musi spełniać wymogi obowiązujących przepisów 

szczególnych ochrony środowiska, w tym w zakresie ochrony wód 

powierzchniowych i podziemnych. Zasięg uciążliwości dla środowiska 

prowadzonej działalności usługowej winien być ograniczony do granic obszaru, do 

którego inwestor posiada tytuł prawny. 

6. Pozostałe warunki, jak w § 6 ust. 1 uchwały. 

8.Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, 

zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr 

kultury współczesnej 

Nie dotyczy. 

9.Zasady kształtowania przestrzeni 

publicznych 
Obowiązują zapisy określone w § 6. ust.3 pkt.1) uchwały. 

10. Szczególne warunki zagospodarowania 

terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 

1. W przypadku lokalizacji inwestycji na skarpie lub w bezpośrednim sąsiedztwie, 

należy obowiązkowo sporządzić analizę geotechniczną warunków posadowienia 

budynków i budowli lub warunków technicznych umocnienia skarp. 

2. Dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury technicznej. 

11. Stawka procentowa 15% 



Dziennik UrzCdowy
Województwa Pomorskiego Nr 76 — 5442 — Poz. 1522

1. Karta terenu nr  19-MN/U 

2. Przeznaczenie  Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  i usługowej. 

3.Powierzchnia 0,6977 ha 

4. Zasady kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu

1. Wysokość zabudowy: max. 9 m. 

2. Procent zabudowy działki: max. 30%. 

3. Procent powierzchni biologicznie czynnej: min. 40%. 

4. Linie zabudowy:  

a) nieprzekraczalna linia zabudowy wynosi 6,0 m od drogi wewnętrznej 

011-KDW oraz 12,0m od granicy lasu (poza granicami opracowania).

5. Formy zabudowy: wolnostojąca. 

6. Liczba kondygnacji: dla budynków mieszkalnych i usługowych - do 2 

kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe. Dopuszcza się 

podpiwniczenie budynku. Dla budynków gospodarczych i garażowych – 1 

kondygnacja nadziemna. 

7. Geometria dachu: dla budynków mieszkalnych i usługowych - dachy 

symetryczne dwuspadowe, w tym o krzyżujących się kalenicach, o kącie 

nachylenia 38-45o. Dla budynków gospodarczych i garażowych - dachy 

symetryczne dwuspadowe o kącie nachylenia 25-45o 

8. Pokrycie dachu: dachówka ceramiczna lub inny materiał dachówkopodobny 

w kolorze grafitowym, ceglastym lub brązowym. 

9. Poziom posadzki parteru: dla budynków mieszkalnych - max. 0,5 m nad 

poziomem terenu mierzonego od strony głównego wejścia do budynku. 

10. Zakazuje się budowania od strony ulicy ogrodzeń betonowych 

prefabrykowanych. 

11. Kolorystyka elewacji: należy stosować kolory jasne, pastelowe lub w 

kolorze cegły. Dopuszcza się deskowanie i licowanie cegłą. Zakaz stosowania 

jaskrawych kolorów 

5. Zasady i warunki scalania i podziału        

nieruchomości

1. Wielkość nowoprojektowanej działki: minimalna - 1500m² ,                          

2. Szerokość frontu działki:  min. 25m,                   

3. Kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego: zbliżony do 

90º. 

4. Obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości:  

nie dotyczy. 

6. Zasady dotyczące systemów komunikacji 3. Dostępność drogowa: z drogi wewnętrznej 011-KDW.  

4. Parkingi: zapewnienie miejsc postojowych w obrębie każdej działki w ilości 

min. 2m.p. na mieszkanie i min. 2m.p. na 50m2 powierzchni użytkowej usług. 

7.Warunki wynikające z ochrony środowiska i 

przyrody 

1. Należy przyjąć poziom hałasu w środowisku jak dla terenów 

przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną  

2. Ustala się zachowanie i maksymalna ochronę cennego drzewostanu. 

3. Zaleca się lokalizować zieleń w formie grup drzew lub krzewów. 

4. Zaleca się stosowanie nawierzchni półprzepuszczalnych i przepuszczalnych 

do utwardzenia wjazdów i miejsc postojowych na poszczególnych działkach. 

5. Prowadzona działalność musi spełniać wymogi obowiązujących przepisów 

szczególnych ochrony środowiska, w tym w zakresie ochrony wód 

powierzchniowych i podziemnych. Zasięg uciążliwości dla środowiska 

prowadzonej działalności usługowej winien być ograniczony do granic obszaru, 

do którego inwestor posiada tytuł prawny. 

6. Pozostałe warunki, jak w § 6 ust. 1 uchwały. 

8.Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, 

zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr 

kultury współczesnej 

Nie dotyczy. 

9.Zasady kształtowania przestrzeni publicznych Obowiązują zapisy określone w § 6. ust.3 pkt.1) uchwały. 

10. Szczególne warunki zagospodarowania 

terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 

1. Dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury technicznej. 

2. Dla istniejących napowietrznych linii elektroenergetycznych ustala się strefę 

ochronną (2 x 7,5 m dla 15 kV) wolną od zabudowy mieszkaniowej i zieleni 

wysokiej. Dopuszcza się zmniejszenie odległości stref ochronnych po 

uzgodnieniu z zarządca sieci. W przypadku skablowania linii, strefa ta nie 

obowiązuje. 

11. Stawka procentowa 15% 

 



Dziennik UrzCdowy
Województwa Pomorskiego Nr 76 — 5443 — Poz. 1522

1. Karta terenu nr  20-MN/U 

2. Przeznaczenie  Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  i usługowej. 

3.Powierzchnia 0,7596 ha 

4. Zasady kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu

1. Wysokość zabudowy: max. 9 m. 

2. Procent zabudowy działki: max. 30%. 

3. Procent powierzchni biologicznie czynnej: min. 40%. 

4. Linie zabudowy:  

a) nieprzekraczalna linia zabudowy wynosi 6,0 m od drogi dojazdowej 

02-KDD, dróg wewnętrznych 011-KDW, 012-KDW oraz drogi 

lokalnej 015-KDL.  

5. Formy zabudowy: wolnostojąca. 

6. Liczba kondygnacji: dla budynków mieszkalnych i usługowych - do 2 

kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe. Dopuszcza się 

podpiwniczenie budynku. Dla budynków gospodarczych i garażowych – 1 

kondygnacja nadziemna. 

7. Geometria dachu: dla budynków mieszkalnych i usługowych - dachy 

symetryczne dwuspadowe, w tym o krzyżujących się kalenicach, o kącie 

nachylenia 38-45o. Dla budynków gospodarczych i garażowych - dachy 

symetryczne dwuspadowe o kącie nachylenia 25-45o 

8. Pokrycie dachu: dachówka ceramiczna lub inny materiał dachówkopodobny 

w kolorze grafitowym, ceglastym lub brązowym. 

9. Poziom posadzki parteru: dla budynków mieszkalnych - max. 0,5 m nad 

poziomem terenu mierzonego od strony głównego wejścia do budynku. 

10. Zakazuje się budowania od strony ulicy ogrodzeń betonowych 

prefabrykowanych. 

11. Kolorystyka elewacji: należy stosować kolory jasne, pastelowe lub w 

kolorze cegły. Dopuszcza się deskowanie i licowanie cegłą. Zakaz stosowania 

jaskrawych kolorów 

5. Zasady i warunki scalania i podziału        

nieruchomości

1. Wielkość nowoprojektowanej działki: minimalna - 1000m².  Uznaje się za 

zgodne z planem istniejące podziały i powierzchnie działek.                                

2. Szerokość frontu działki: min. 30m                   

3. Kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego: zbliżony do 

90º. 

4. Obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości:  

nie dotyczy. 

6. Zasady dotyczące systemów komunikacji 1. Dostępność drogowa: z drogi lokalnej 015-KDL oraz drogi wewnętrznej 

012-KDW. 

2. Parkingi: zapewnienie miejsc postojowych w obrębie każdej działki w ilości 

min. 2m.p. na mieszkanie i min. 2m.p. na 50m2 powierzchni użytkowej usług. 

7.Warunki wynikające z ochrony środowiska i 

przyrody 

1. Należy przyjąć poziom hałasu w środowisku jak dla terenów 

przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną  

2. Ustala się zachowanie i maksymalna ochronę cennego drzewostanu. 

3. Zaleca się lokalizować zieleń w formie grup drzew lub krzewów. 

4. Zaleca się stosowanie nawierzchni półprzepuszczalnych i przepuszczalnych 

do utwardzenia wjazdów i miejsc postojowych na poszczególnych działkach. 

5. Prowadzona działalność musi spełniać wymogi obowiązujących przepisów 

szczególnych ochrony środowiska, w tym w zakresie ochrony wód 

powierzchniowych i podziemnych. Zasięg uciążliwości dla środowiska 

prowadzonej działalności usługowej winien być ograniczony do granic obszaru, 

do którego inwestor posiada tytuł prawny. 

6. Pozostałe warunki, jak w § 6 ust. 1 uchwały. 

8.Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, 

zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr 

kultury współczesnej 

Nie dotyczy. 

9.Zasady kształtowania przestrzeni publicznych Obowiązują zapisy określone w § 6. ust.3 pkt.1) uchwały. 

10. Szczególne warunki zagospodarowania 

terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 
Dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury technicznej. 

11. Stawka procentowa 15% 

 

 

 

 



Dziennik UrzCdowy
Województwa Pomorskiego Nr 76 — 5444 — Poz. 1522

1. Karta terenu nr 21-RM 

2. Przeznaczenie  Teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych  

i ogrodniczych.  

3.Powierzchnia 0,4243 ha 

4. Zasady kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu

1. Wysokość zabudowy: max. 9 m 

2. Procent zabudowy działki: max. 20% 

3. Procent powierzchni biologicznie czynnej: min. 40% 

4. Linie zabudowy:  

a) nieprzekraczalna linia zabudowy wynosi 6,0 m od drogi lokalnej 015-

KDL oraz drogi wewnętrznej 011-KDW.  

5. Formy zabudowy: wolnostojąca, 

6. Liczba kondygnacji: do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 

użytkowe. Dopuszcza się podpiwniczenie budynku.  

7. Geometria dachu: dla budynków mieszkalnych - dachy symetryczne 

dwuspadowe, w tym o krzyżujących się kalenicach, o kącie nachylenia 38-45o. 

Dla budynków gospodarczych, inwentarskich i garażowych - dachy 

symetryczne dwuspadowe o kącie nachylenia 25-45o 

8. Pokrycie dachu: dachówka ceramiczna lub inny materiał dachówkopodobny 

w kolorze grafitowym, ceglastym lub brązowym. 

9. Poziom posadzki parteru: dla budynków mieszkalnych - max. 0,5 m nad 

poziomem terenu mierzonego od strony głównego wejścia do budynku. 

10. Zakazuje się budowania od strony ulicy ogrodzeń betonowych 

prefabrykowanych. 

11. Kolorystyka elewacji: należy stosować kolory jasne, pastelowe lub w 

kolorze cegły. Dopuszcza się deskowanie i licowanie cegłą. Zakaz stosowania 

jaskrawych kolorów 

12. Niezgodne z planem istniejące budynki mogą być poddawane modernizacji, 

remontom i przebudowie w sposób harmonizujący z istniejącą architekturą. 

5. Zasady i warunki scalania i podziału        

nieruchomości

1. Wielkość nowoprojektowanej działki: w liniach rozgraniczających terenu       

2. Szerokość frontu działki:  nie dotyczy                   

3. Kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego: nie dotyczy 

4. Obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości:  

nie dotyczy. 

6. Zasady dotyczące systemów komunikacji 1. Dostępność drogowa: z drogi lokalnej 015-KDL oraz drogi wewnętrznej 

011-KDW. 

2. Parkingi: zapewnienie miejsc postojowych w obrębie każdej działki w ilości 

min. 2m.p. na mieszkanie  

7.Warunki wynikające z ochrony środowiska i 

przyrody 

1. Należy przyjąć poziom hałasu w środowisku jak dla terenów 

przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną  

2. Ustala się zachowanie i maksymalna ochronę cennego drzewostanu. 

3. Zaleca się lokalizować zieleń w formie grup drzew lub krzewów. 

4. Pozostałe warunki, jak w § 6 ust. 1 uchwały. 

8.Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, 

zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr 

kultury współczesnej 

Nie dotyczy. 

9.Zasady kształtowania przestrzeni publicznych Obowiązują zapisy określone w § 6. ust.3 pkt.1) uchwały. 

10. Szczególne warunki zagospodarowania 

terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 

1. W przypadku lokalizacji inwestycji na skarpie lub w bezpośrednim 

sąsiedztwie, należy obowiązkowo sporządzić analizę geotechniczną warunków 

posadowienia budynków i budowli lub warunków technicznych umocnienia 

skarp. 

2. Dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury technicznej. 

11. Stawka procentowa 5% 

 

 



Dziennik UrzCdowy
Województwa Pomorskiego Nr 76 — 5445 — Poz. 1522

1. Karta terenu nr  22-MN 

2. Przeznaczenie  Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

3.Powierzchnia 1,9849 ha 

4. Zasady kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu

1. Wysokość zabudowy: max. 9 m. 

2. Procent zabudowy działki: max. 25%. 

3. Procent powierzchni biologicznie czynnej: min. 40%. 

4. Linie zabudowy: 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy wynosi 6,0m od drogi lokalnej 015-

KDL, drogi dojazdowej 017-KDD, ciągu pieszo-jezdnego 014-KDX 

oraz 12,0 m od lasu graniczącego z obszarem opracowania planu. 

5. Formy zabudowy: wolnostojąca. 

6. Liczba kondygnacji: dla budynków mieszkalnych - do 2 kondygnacji 

nadziemnych, w tym poddasze użytkowe. Dopuszcza się podpiwniczenie budynku. 

Dla budynków gospodarczych i garażowych – 1 kondygnacja nadziemna. 

7. Geometria dachu: dla budynków mieszkalnych - dachy symetryczne 

dwuspadowe, w tym o krzyżujących się kalenicach, o kącie nachylenia 38-45o. 

Główna kalenica dachu budynku mieszkalnego równoległa do frontu działki. Dla 

budynków gospodarczych i garażowych - dachy symetryczne dwuspadowe o kącie 

nachylenia 25-45o 

8. Pokrycie dachu: dachówka ceramiczna lub inny materiał dachówkopodobny w 

kolorze grafitowym, ceglastym lub brązowym. 

9. Poziom posadzki parteru: dla budynków mieszkalnych - max. 0,5 m nad 

poziomem terenu mierzonego od strony głównego wejścia do budynku 

10. Zakazuje się budowania od strony ulicy ogrodzeń betonowych 

prefabrykowanych. 

11. Kolorystyka elewacji: należy stosować kolory jasne, pastelowe lub w kolorze 

cegły. Dopuszcza się deskowanie i licowanie cegłą. Zakaz stosowania jaskrawych 

kolorów 

12. Dopuszcza się lokalizację budynków garażowych i gospodarczych o łącznej 

powierzchni zabudowy do 50m2 na 1 działce. 

13. Niezgodne z planem istniejące budynki mogą być poddawane modernizacji, 

remontom i przebudowie w sposób harmonizujący z istniejącą architekturą. 

5. Zasady i warunki scalania i podziału        

nieruchomości

1. Wielkość nowoprojektowanej działki: minimalna -1000 m².  Uznaje się za 

zgodne z planem istniejące podziały i powierzchnie działek.                          

2. Szerokość frontu działki: min. 22m 

3. Kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego:  zbliżony do 90º. 

4. Obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości:   nie 

dotyczy. 

6. Zasady dotyczące systemów komunikacji 1. Dostępność drogowa: z drogi lokalnej 015-KDL, z drogi dojazdowej 017-KDD 

oraz ciągu pieszo-jezdnego 014-KDX. 

2. Parkingi: zapewnienie miejsc postojowych w obrębie każdej działki w ilości 

min. 2m.p. na mieszkanie i min. 2m.p. na lokal usługowy. 

7.Warunki wynikające z ochrony środowiska i 

przyrody 

1. Należy przyjąć poziom hałasu w środowisku jak dla terenów przeznaczonych 

pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną  

2. Ustala się zachowanie i maksymalna ochronę cennego drzewostanu. 

3. Zaleca się lokalizować zieleń w formie grup drzew lub krzewów. 

4. Zaleca się stosowanie nawierzchni półprzepuszczalnych i przepuszczalnych do 

utwardzenia wjazdów i miejsc postojowych na poszczególnych działkach. 

5. Pozostałe warunki, jak w § 6 ust. 1 uchwały. 

8.Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, 

zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr 

kultury współczesnej 

Nie dotyczy. 

9.Zasady kształtowania przestrzeni publicznych Obowiązują zapisy określone w § 6. ust.3 pkt.1) uchwały. 

10. Szczególne warunki zagospodarowania 

terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 

1. W przypadku lokalizacji inwestycji na skarpie lub w bezpośrednim sąsiedztwie, 

należy obowiązkowo sporządzić analizę geotechniczną warunków posadowienia 

budynków i budowli lub warunków technicznych umocnienia skarp. 

2. Dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury technicznej. 

3. Dla istniejących napowietrznych linii elektroenergetycznych ustala się strefę 

ochronną (2 x 7,5 m dla 15 kV) wolną od zabudowy mieszkaniowej i zieleni 

wysokiej. Dopuszcza się zmniejszenie odległości stref ochronnych po uzgodnieniu 

z zarządca sieci. W przypadku skablowania linii, strefa ta nie obowiązuje. 

11. Stawka procentowa 10% 

 



Dziennik UrzCdowy
Województwa Pomorskiego Nr 76 — 5446 — Poz. 1522

 

1. Karta terenu nr  23-MN 

2. Przeznaczenie  Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

3.Powierzchnia 0,6284 ha 

4. Zasady kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu

1. Wysokość zabudowy: max. 9 m. 

2. Procent zabudowy działki: max. 25%. 

3. Procent powierzchni biologicznie czynnej: min. 40%. 

4. Linie zabudowy:  

a) nieprzekraczalna linia zabudowy wynosi 6,0 m od drogi lokalnej 015-

KDL oraz ciągu pieszo-jezdnego 014-KDX. 

5. Formy zabudowy: wolnostojąca. 

6. Liczba kondygnacji: dla budynków mieszkalnych - do 2 kondygnacji 

nadziemnych, w tym poddasze użytkowe. Dopuszcza się podpiwniczenie 

budynku. Dla budynków gospodarczych i garażowych – 1 kondygnacja 

nadziemna. 

7. Geometria dachu: dla budynków mieszkalnych - dachy symetryczne 

dwuspadowe, w tym o krzyżujących się kalenicach, o kącie nachylenia 38-45o. 

Główna kalenica dachu budynku mieszkalnego równoległa do frontu działki. 

Dla budynków gospodarczych i garażowych - dachy symetryczne dwuspadowe 

o kącie nachylenia 25-45o 

8. Pokrycie dachu: dachówka ceramiczna lub inny materiał dachówkopodobny 

w kolorze grafitowym, ceglastym lub brązowym. 

9. Poziom posadzki parteru: dla budynków mieszkalnych - max. 0,5 m nad 

poziomem terenu mierzonego od strony głównego wejścia do budynku 

10. Zakazuje się budowania od strony ulicy ogrodzeń betonowych 

prefabrykowanych. 

11. Kolorystyka elewacji: należy stosować kolory jasne, pastelowe lub w 

kolorze cegły. Dopuszcza się deskowanie i licowanie cegłą. Zakaz stosowania 

jaskrawych kolorów 

12. Dopuszcza się lokalizację budynków garażowych i gospodarczych o łącznej 

powierzchni zabudowy do 50m2 na 1 działce. 

5. Zasady i warunki scalania i podziału        

nieruchomości

1. Wielkość nowoprojektowanej działki: minimalna - 1000 m².   

2. Szerokość frontu działki: min. 22m                   

3. Kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego:  zbliżony do 

90º. 

4. Obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości:  

nie dotyczy. 

6. Zasady dotyczące systemów komunikacji 1. Dostępność drogowa: z ciągu pieszo-jezdnego 014-KDX. 

2. Parkingi: zapewnienie miejsc postojowych w obrębie każdej działki w ilości 

min. 2m.p. na mieszkanie i min. 2m.p. na lokal usługowy. 

7.Warunki wynikające z ochrony środowiska i 

przyrody 

1. Należy przyjąć poziom hałasu w środowisku jak dla terenów 

przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną  

2. Ustala się zachowanie i maksymalna ochronę cennego drzewostanu. 

3. Zaleca się lokalizować zieleń w formie grup drzew lub krzewów. 

4. Zaleca się stosowanie nawierzchni półprzepuszczalnych i przepuszczalnych 

do utwardzenia wjazdów i miejsc postojowych na poszczególnych działkach. 

5. Pozostałe warunki, jak w § 6 ust. 1 uchwały. 

8.Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, 

zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr 

kultury współczesnej 

Nie dotyczy. 

9.Zasady kształtowania przestrzeni publicznych Obowiązują zapisy określone w § 6. ust.3 pkt.1) uchwały. 

10. Szczególne warunki zagospodarowania 

terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 

1. Dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury technicznej.  

2. Dla istniejących napowietrznych linii elektroenergetycznych ustala się strefę 

ochronną (2 x 7,5 m dla 15 kV) wolną od zabudowy mieszkaniowej i zieleni 

wysokiej. Dopuszcza się zmniejszenie odległości stref ochronnych po 

uzgodnieniu z zarządca sieci. W przypadku skablowania linii, strefa ta nie 

obowiązuje. 

11. Stawka procentowa 10% 
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1. Karta terenu nr 24-RM 

2. Przeznaczenie  Tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowanych  

i ogrodniczych.  

3.Powierzchnia 1,3066 ha 

4. Zasady kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu

1. Wysokość zabudowy: max. 9 m 

2. Procent zabudowy działki: max. 20% 

3. Procent powierzchni biologicznie czynnej: min. 40% 

4. Linie zabudowy:  

a) nieprzekraczalna linia zabudowy wynosi 6,0 m od drogi lokalnej 015-

KDL oraz drogi wewnętrznej 016-KDW oraz 12,0 m od 25-ZL.  

5. Formy zabudowy: wolnostojąca, 

6. Liczba kondygnacji: do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 

użytkowe. Dopuszcza się podpiwniczenie budynku.  

7. Geometria dachu: dla budynków mieszkalnych - dachy symetryczne 

dwuspadowe, w tym o krzyżujących się kalenicach, o kącie nachylenia 38-45o. 

Dla budynków gospodarczych, inwentarskich i garażowych - dachy 

symetryczne dwuspadowe o kącie nachylenia 25-45o 

8. Pokrycie dachu: dachówka ceramiczna lub inny materiał dachówkopodobny 

w kolorze grafitowym, ceglastym lub brązowym. 

9. Poziom posadzki parteru: dla budynków mieszkalnych - max. 0,5 m nad 

poziomem terenu mierzonego od strony głównego wejścia do budynku. 

10. Zakazuje się budowania od strony ulicy ogrodzeń betonowych 

prefabrykowanych. 

11. Kolorystyka elewacji: należy stosować kolory jasne, pastelowe lub w 

kolorze cegły. Dopuszcza się deskowanie i licowanie cegłą. Zakaz stosowania 

jaskrawych kolorów 

12. Niezgodne z planem istniejące budynki mogą być poddawane modernizacji, 

remontom i przebudowie w sposób harmonizujący z istniejącą architekturą. 

5. Zasady i warunki scalania i podziału        

nieruchomości

1. Wielkość nowoprojektowanej działki: minimalna - 3000m².                           

2. Szerokość frontu działki:  min. 30m                   

3. Kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego: zbliżony do 

90º. 

4. Obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości:  

nie dotyczy. 

6. Zasady dotyczące systemów komunikacji 1. Dostępność drogowa: z drogi lokalnej 015-KDL oraz drogi wewnętrznej 

016-KDW. 

2. Parkingi: zapewnienie miejsc postojowych w obrębie każdej działki w ilości 

min. 2m.p. na mieszkanie  

7.Warunki wynikające z ochrony środowiska i 

przyrody 

1. Należy przyjąć poziom hałasu w środowisku jak dla terenów 

przeznaczonych pod zabudowę zagrodową. 

2. Ustala się zachowanie i maksymalna ochronę cennego drzewostanu. 

3. Zaleca się lokalizować zieleń w formie grup drzew lub krzewów. 

4. Pozostałe warunki, jak w § 6 ust. 1 uchwały. 

8.Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, 

zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr 

kultury współczesnej 

Nie dotyczy. 

9.Zasady kształtowania przestrzeni publicznych Obowiązują zapisy określone w § 6. ust.3 pkt.1) uchwały. 

10. Szczególne warunki zagospodarowania 

terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 
Dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury technicznej. 

 

11. Stawka procentowa 5% 
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1. Karta terenu nr  25-ZL 

2. Przeznaczenie  Lasy 

3.Powierzchnia 0,0622 ha 

4. Zasady kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu

Dopuszcza się zagospodarowanie związane z rekreacyjnym wykorzystaniem 

terenu tj. ścieżki piesze, ławki, zadaszone miejsca odpoczynku. 

5. Zasady i warunki scalania i podziału        

nieruchomości
Nie ustala się 

6. Zasady dotyczące systemów komunikacji Dojazd do terenów – z sąsiadujących działek, jak na rysunku planu.  

7.Warunki wynikające z ochrony środowiska i 

przyrody 

Należy uwzględnić wymagania określone w ustawie Prawo ochrony 

środowiska. 

Pozostałe warunki, jak w § 6 ust. 1 uchwały. 

8. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, 

zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr 

kultury współczesnej 

Nie dotyczy. 

9. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych Obowiązują zapisy określone w § 6. ust.3 pkt.1) uchwały. 

10. Szczególne warunki zagospodarowania 

terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 

Ustala się zakaz zabudowy kubaturowej. 

 

11. Stawka procentowa 0,01 % 

 

1. Karta terenu nr  26-MN 

2. Przeznaczenie  Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

3.Powierzchnia 0,8789 ha 

4. Zasady kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu

1. Wysokość zabudowy: max. 9 m. 

2. Procent zabudowy działki: max. 25%. 

3. Procent powierzchni biologicznie czynnej: min. 40%. 

4. Linie zabudowy:  

a) nieprzekraczalna linia zabudowy wynosi 6,0 m od drogi lokalnej 

015-KDL oraz drogi wewnętrznej 016-KDW 

5. Formy zabudowy: wolnostojąca. 

6. Liczba kondygnacji: dla budynków mieszkalnych - do 2 kondygnacji 

nadziemnych, w tym poddasze użytkowe. Dopuszcza się podpiwniczenie 

budynku. Dla budynków gospodarczych i garażowych – 1 kondygnacja 

nadziemna. 

7. Geometria dachu: dla budynków mieszkalnych - dachy symetryczne 

dwuspadowe, w tym o krzyżujących się kalenicach, o kącie nachylenia 38-45o. 

Główna kalenica dachu budynku mieszkalnego równoległa do frontu działki. 

Dla budynków gospodarczych i garażowych - dachy symetryczne dwuspadowe 

o kącie nachylenia 25-450 

8. Pokrycie dachu: dachówka ceramiczna lub inny materiał dachówkopodobny 

w kolorze grafitowym, ceglastym lub brązowym. 

9. Poziom posadzki parteru: dla budynków mieszkalnych - max. 0,5 m nad 

poziomem terenu mierzonego od strony głównego wejścia do budynku. 

10. Zakazuje się budowania od strony ulicy ogrodzeń betonowych 

prefabrykowanych. 

11. Kolorystyka elewacji: należy stosować kolory jasne, pastelowe lub w 

kolorze cegły. Dopuszcza się deskowanie i licowanie cegłą. Zakaz stosowania 

jaskrawych kolorów 

12. Dopuszcza się lokalizację budynków garażowych i gospodarczych o łącznej 

powierzchni zabudowy do 50m2 na 1 działce. 

5. Zasady i warunki scalania i podziału        

nieruchomości

1. Wielkość nowoprojektowanej działki: minimalna - 1000 m² ,                          

2. Szerokość frontu działki:  min. 22m                   

3. Kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego:  zbliżony do 

90º. 

4. Obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości:  
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nie dotyczy. 

6. Zasady dotyczące systemów komunikacji 1. Dostępność drogowa: z drogi lokalnej 015-KDL oraz drogi wewnętrznej 

016-KDW.  

2. Parkingi: zapewnienie miejsc postojowych w obrębie każdej działki w ilości 

min. 2m.p. na mieszkanie i min. 2m.p. na lokal usługowy. 

7.Warunki wynikające z ochrony środowiska i 

przyrody 

1. Należy przyjąć poziom hałasu w środowisku jak dla terenów 

przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną  

2. Ustala się zachowanie i maksymalna ochronę cennego drzewostanu. 

3. Zaleca się lokalizować zieleń w formie grup drzew lub krzewów. 

4. Zaleca się stosowanie nawierzchni półprzepuszczalnych i przepuszczalnych 

do utwardzenia wjazdów i miejsc postojowych na poszczególnych działkach. 

5. Pozostałe warunki jak w § 6 ust. 1 uchwały. 

8.Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, 

zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr 

kultury współczesnej 

Nie dotyczy. 

9.Zasady kształtowania przestrzeni publicznych Obowiązują zapisy określone w § 6. ust.3 pkt.1) uchwały. 

10. Szczególne warunki zagospodarowania 

terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 

1. W przypadku lokalizacji inwestycji na skarpie lub w bezpośrednim 

sąsiedztwie, należy obowiązkowo sporządzić analizę geotechniczną warunków 

posadowienia budynków i budowli lub warunków technicznych umocnienia 

skarp. 

2. Dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury technicznej. 

11. Stawka procentowa 10% 

1. Karta terenu nr  27-MN 

2. Przeznaczenie  Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

3.Powierzchnia 1,3345 ha 

4. Zasady kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu

1. Wysokość zabudowy: max. 9 m. 

2. Procent zabudowy działki: max. 25%. 

3. Procent powierzchni biologicznie czynnej: min. 40%. 

4. Linie zabudowy:  

a)nieprzekraczalna linia zabudowy wynosi 6,0 m od drogi lokalnej 

015-KDL, drogi dojazdowej 017-KDD, ciągu pieszo-jezdnego 013 - 

KDX oraz 12,0m od lasu graniczącego z obszarem opracowania 

planu. 

5. Formy zabudowy: wolnostojąca. 

6. Liczba kondygnacji: dla budynków mieszkalnych - do 2 kondygnacji 

nadziemnych, w tym poddasze użytkowe. Dopuszcza się podpiwniczenie 

budynku. Dla budynków gospodarczych i garażowych – 1 kondygnacja 

nadziemna. 

7. Geometria dachu: dla budynków mieszkalnych - dachy symetryczne 

dwuspadowe, w tym o krzyżujących się kalenicach, o kącie nachylenia 38-45o. 

Główna kalenica dachu budynku mieszkalnego równoległa do frontu działki. 

Dla budynków gospodarczych i garażowych - dachy symetryczne dwuspadowe 

o kącie nachylenia 25-45o 

8. Pokrycie dachu: dachówka ceramiczna lub inny materiał dachówkopodobny 

w kolorze grafitowym, ceglastym lub brązowym. 

9. Poziom posadzki parteru: dla budynków mieszkalnych - max. 0,5 m nad 

poziomem terenu mierzonego od strony głównego wejścia do budynku. 

10. Zakazuje się budowania od strony ulicy ogrodzeń betonowych 

prefabrykowanych. 

11. Kolorystyka elewacji: należy stosować kolory jasne, pastelowe lub w 

kolorze cegły. Dopuszcza się deskowanie i licowanie cegłą. Zakaz stosowania 

jaskrawych kolorów 

12. Dopuszcza się lokalizację budynków garażowych i gospodarczych o łącznej 

powierzchni zabudowy do 50m2 na 1 działce. 

5. Zasady i warunki scalania i podziału        

nieruchomości

1. Wielkość nowoprojektowanej działki: minimalna - 1000 m² ,                          

2. Szerokość frontu działki: min. 22m                   

3. Kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego:  zbliżony do 

90º. 

4. Obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości:  

nie dotyczy. 
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6. Zasady dotyczące systemów komunikacji 2. Dostępność drogowa: z drogi lokalnej 015-KDL oraz ciągu pieszo-jezdnego 

013-KDX 

3. Parkingi: zapewnienie miejsc postojowych w obrębie każdej działki w ilości 

min. 2m.p. na mieszkanie i min. 2m.p. na lokal usługowy. 

7.Warunki wynikające z ochrony środowiska i 

przyrody 

1. Należy przyjąć poziom hałasu w środowisku jak dla terenów 

przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną  

2. Ustala się zachowanie i maksymalna ochronę cennego drzewostanu. 

3. Zaleca się lokalizować zieleń w formie grup drzew lub krzewów. 

4. Zaleca się stosowanie nawierzchni półprzepuszczalnych i przepuszczalnych 

do utwardzenia wjazdów i miejsc postojowych na poszczególnych działkach. 

5. Pozostałe warunki jak w § 6 ust. 1 uchwały. 

8.Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, 

zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr 

kultury współczesnej 

Część terenu, jak na rysunku planu, położona jest w strefie ochrony 

archeologicznej. Obowiązują zapisy określone w  § 6 ust. 2 uchwały. 

 

9.Zasady kształtowania przestrzeni publicznych Obowiązują zapisy określone w § 6. ust.3 pkt.1) uchwały. 

10. Szczególne warunki zagospodarowania 

terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 

1. W przypadku lokalizacji inwestycji na skarpie lub w bezpośrednim 

sąsiedztwie, należy obowiązkowo sporządzić analizę geotechniczną warunków 

posadowienia budynków i budowli lub warunków technicznych umocnienia 

skarp. 

2. Dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury technicznej. 

11. Stawka procentowa 10% 

 

 

 

 

 

 

 

1. Karta terenu nr 28,29-K 

2. Przeznaczenie  Kanalizacja - przepompownie ścieków 

3.Powierzchnia 0,0025 ha, 0,0025 ha 

4. Zasady kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu
Nie ustala się 

5. Zasady i warunki scalania i podziału        

nieruchomości
Nie ustala się 

6. Zasady dotyczące systemów komunikacji 
Dostępność drogowa: z drogi lokalnej 02-KDL. 

7.Warunki wynikające z ochrony środowiska i 

przyrody 

1. Zaleca się lokalizować zieleń w formie grup drzew lub krzewów. 

2. Pozostałe warunki jak w § 6 ust. 1 uchwały. 

8. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, 

zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr 

kultury współczesnej 

Nie dotyczy. 

9. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych Obowiązują zapisy określone w § 6. ust.3 pkt.1) uchwały. 

10. Szczególne warunki zagospodarowania 

terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 

Dopuszcza się lokalizację innych obiektów i urządzeń infrastruktury 

technicznej. 

11. Stawka procentowa 0,01 % 
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1. Karta terenu nr  30-MN/U 

2. Przeznaczenie  Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  i usługowej. 

3.Powierzchnia 0,2696 ha 

4. Zasady kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu

1. Wysokość zabudowy: max. 9 m. 

2. Procent zabudowy działki: max. 30%. 

3. Procent powierzchni biologicznie czynnej: min. 40%. 

4. Linie zabudowy:  

a) nieprzekraczalna linia zabudowy wynosi 6,0m od drogi dojazdowej 02-

KDD oraz 12,0m od granicy lasu znajdującego się poza granicami 

opracowania. 

5. Formy zabudowy: wolnostojąca. 

6. Liczba kondygnacji: dla budynków mieszkalnych i usługowych - do 2 

kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe. Dopuszcza się 

podpiwniczenie budynku. Dla budynków gospodarczych i garażowych – 1 

kondygnacja nadziemna. 

7. Geometria dachu: dla budynków mieszkalnych i usługowych - dachy 

symetryczne dwuspadowe, w tym o krzyżujących się kalenicach, o kącie 

nachylenia 38-45o. Dla budynków gospodarczych i garażowych - dachy 

symetryczne dwuspadowe o kącie nachylenia 25-45o 

8. Pokrycie dachu: dachówka ceramiczna lub inny materiał dachówkopodobny 

w kolorze grafitowym, ceglastym lub brązowym. 

9. Poziom posadzki parteru: dla budynków mieszkalnych - max. 0,5 m nad 

poziomem terenu mierzonego od strony głównego wejścia do budynku. 

10.Zakazuje się budowania od strony ulicy ogrodzeń betonowych 

prefabrykowanych. 

11. Kolorystyka elewacji: należy stosować kolory jasne, pastelowe lub w 

kolorze cegły. Dopuszcza się deskowanie i licowanie cegłą. Zakaz stosowania 

jaskrawych kolorów. 

12.W przypadku usytuowania budynku na terenie występowania gruntów 

organicznych, przed wykonaniem  projektu budowlanego należy przeprowadzić 

badania określające warunki geologiczno-inżynierskie. 

5. Zasady i warunki scalania i podziału        

nieruchomości

1. Wielkość nowoprojektowanej działki: min.1000m².  

2. Szerokość frontu działki: nie ustala się                   

3. Kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego: zbliżony do 

90º. 

4. Obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości:  

nie dotyczy. 

5. Dopuszcza się wydzielenie drogi wewnętrznej o szerokości min.5m. 

6. Zasady dotyczące systemów komunikacji 1. Dostępność drogowa: z drogi dojazdowej 02-KDD  

2. Parkingi: zapewnienie miejsc postojowych w obrębie każdej działki w ilości 

min. 2m.p. na mieszkanie i min. 2m.p. na 50m2 powierzchni użytkowej usług. 

7.Warunki wynikające z ochrony środowiska i 

przyrody 

1. Należy przyjąć poziom hałasu w środowisku jak dla terenów 

przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną  

2. Ustala się zachowanie i maksymalna ochronę cennego drzewostanu. 

3. Zaleca się lokalizować zieleń w formie grup drzew lub krzewów. 

4. Zaleca się stosowanie nawierzchni półprzepuszczalnych i przepuszczalnych 

do utwardzenia wjazdów i miejsc postojowych na poszczególnych działkach. 

5. Prowadzona działalność musi spełniać wymogi obowiązujących przepisów 

szczególnych ochrony środowiska, w tym w zakresie ochrony wód 

powierzchniowych i podziemnych. Zasięg uciążliwości dla środowiska 

prowadzonej działalności usługowej winien być ograniczony do granic obszaru, 

do którego inwestor posiada tytuł prawny. 

6. Pozostałe warunki, jak w § 6 ust. 1 uchwały. 

8.Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, 

zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr 

kultury współczesnej 

Nie dotyczy. 

9.Zasady kształtowania przestrzeni publicznych Obowiązują zapisy określone w § 6. ust.3 pkt.1) uchwały. 

10. Szczególne warunki zagospodarowania 

terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 
Dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury technicznej. 

11. Stawka procentowa 15% 
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1. Karta terenu numer  015-KDL 

2. Klasa drogi 
Teren drogi publicznej (lokalnej) 

3. Parametry i wyposażenie 1. Szerokość w liniach rozgraniczających: 12,0 m i jak na rysunku planu. 

2. Przekrój: jedna jezdnia dwa pasy ruchu. 

3. Wyposażenie: chodniki. Dopuszcza się ścieżki rowerowe. 

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, 

zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr 

kultury współczesnej 

Część terenu, jak na rysunku planu, położona jest w strefie ochrony 

archeologicznej. Obowiązują zapisy określone w § 6 ust. 2 uchwały. 

5. Warunki wynikające z ochrony środowiska i 

przyrody 

1. Zaleca się odprowadzenie wód opadowych do gruntu lub do sieci kanalizacji 

deszczowej. 

2. Zaleca się  uzupełnienie obustronnego lub pojedynczego szpaleru drzew. 

3. Pozostałe warunki, jak w § 6 ust.1 uchwały. 

6. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych 1. Mała architektura:  nie ustala się. 

2. Nośniki reklamowe: nie dopuszcza się  

3. Tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: zakaz lokalizacji. 

4. Urządzenia techniczne: dopuszcza się. 

5. Zieleń: dopuszcza się. 

6. Dopuszcza się zlokalizowanie ścieżki rowerowej. 

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub  

obiektów podlegających ochronie na podstawie 

odrębnych przepisów 

Nie dotyczy. 

8. Szczególne warunki zagospodarowania 

terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 

W przypadku lokalizacji inwestycji na skarpie lub w bezpośrednim sąsiedztwie, 

należy obowiązkowo sporządzić analizę geotechniczną warunków posadowienia 

budynków i budowli lub warunków technicznych umocnienia skarp. 

9. Stawka procentowa 0,01 % 

 

 

 

 

 

 

1. Karta terenu numer  02,017-KDD 

2. Klasa drogi 
 Tereny dróg publicznych (dojazdowych) 

3. Parametry i wyposażenie 1. Szerokość w liniach rozgraniczających: 10,0 m i jak na rysunku planu. 

2. Przekrój: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu. 

3. Wyposażenie: chodniki. Dopuszcza się ścieżki rowerowe. 

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, 

zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr 

kultury współczesnej 

Nie dotyczy. 

5. Warunki wynikające z ochrony środowiska i 

przyrody 

1. Zaleca się odprowadzenie wód opadowych do gruntu lub do sieci kanalizacji 

deszczowej. 

2. Zaleca się  uzupełnienie obustronnego lub pojedynczego szpaleru drzew. 

3. Pozostałe warunki jak w § 6 ust. 1 uchwały. 

6. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych 1. Mała architektura: nie ustala się. 

2. Nośniki reklamowe: nie dopuszcza się. 

3. Tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: zakaz lokalizacji. 

4. Urządzenia techniczne: dopuszcza się. 

5. Zieleń: dopuszcza się. 

6. Dopuszcza się zlokalizowanie ścieżki rowerowej. 

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub  

obiektów podlegających ochronie na 

podstawie odrębnych przepisów 

Nie dotyczy. 

8. Szczególne warunki zagospodarowania 

terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 
Nie ustala się. 

9. Stawka procentowa 0,01 % 
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1.Karta terenu numer  

03,04,05,06,07,08,09,011,012,016 -KDW 

2. Klasa drogi 
 Tereny dróg wewnętrznych 

3. Parametry i wyposażenie 1. Szerokość w liniach rozgraniczających: 8,0 m i jak na rysunku planu. 

2. Wyposażenie: nie ustala się 

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, 

zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr 

kultury współczesnej 

Nie dotyczy. 

5. Warunki wynikające z ochrony środowiska i 

przyrody 

1. Zaleca się odprowadzenie wód opadowych do gruntu lub do sieci kanalizacji 

deszczowej. 

2. Zaleca się zastosowanie nawierzchni półprzepuszczalnych do utwardzenia 

dróg. 

3. Pozostałe warunki jak w § 6 ust. 1 uchwały. 

6. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych 1. Mała architektura: nie ustala się. 

2. Nośniki reklamowe: nie dopuszcza się. 

3. Tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: zakaz lokalizacji. 

4. Urządzenia techniczne: dopuszcza się. 

5. Zieleń: dopuszcza się. 

6. Dopuszcza się zlokalizowanie ścieżki rowerowej. 

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub 

obiektów podlegających ochronie na 

podstawie odrębnych przepisów 
Nie dotyczy. 

8. Szczególne warunki zagospodarowania 

terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 
W przypadku lokalizacji inwestycji na skarpie lub w bezpośrednim sąsiedztwie, 

należy obowiązkowo sporządzić analizę geotechniczną warunków posadowienia 

budynków i budowli lub warunków technicznych umocnienia skarp. 

9. Stawka procentowa 0,01 % 

 

 

 

1.Karta terenu numer   

013-KDX 

2. Klasa drogi 
 Tereny ciągów pieszo-jezdnych 

3. Parametry i wyposażenie 1. Szerokość w liniach rozgraniczających: 6,0 m i jak na rysunku planu. 

2. Wyposażenie: nie ustala się 

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, 

zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr 

kultury współczesnej 

Część terenu, jak na rysunku planu, położona jest w strefie ochrony 

archeologicznej. Obowiązują zapisy określone w § 6 pkt. 2 uchwały. 

5. Warunki wynikające z ochrony środowiska i 

przyrody 

1. Zaleca się odprowadzenie wód opadowych do gruntu lub do sieci kanalizacji 

deszczowej. 

2. Zaleca się zastosowanie nawierzchni półprzepuszczalnych do utwardzenia 

dróg. 

3. Pozostałe warunki jak w § 6 ust. 1 uchwały. 

6. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych 1. Mała architektura: nie ustala się. 

2. Nośniki reklamowe: nie dopuszcza się. 

3. Tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: zakaz lokalizacji. 

4. Urządzenia techniczne: dopuszcza się. 

5. Zieleń: dopuszcza się. 

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub 

obiektów podlegających ochronie na 

podstawie odrębnych przepisów 

Nie dotyczy. 

8. Szczególne warunki zagospodarowania 

terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 

Nie ustala się. 
 

9. Stawka procentowa 0,01 % 
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1.Karta terenu numer   

01, 014-KDX 

2. Klasa drogi 
 Tereny ciągów pieszo-jezdnych 

3. Parametry i wyposażenie 1. Szerokość w liniach rozgraniczających: 6,0m  

2. Wyposażenie: nie ustala się 

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, 

zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr 

kultury współczesnej 

Nie dotyczy. 

5. Warunki wynikające z ochrony środowiska i 

przyrody 

1. Zaleca się odprowadzenie wód opadowych do gruntu lub do sieci kanalizacji 

deszczowej. 

2. Zaleca się zastosowanie nawierzchni półprzepuszczalnych do utwardzenia 

dróg. 

3. Pozostałe warunki jak w § 6 ust. 1 uchwały. 

6. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych 1. Mała architektura: nie ustala się. 

2. Nośniki reklamowe: nie dopuszcza się. 

3. Tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: zakaz lokalizacji. 

4. Urządzenia techniczne: dopuszcza się. 

5. Zieleń: dopuszcza się. 

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub 

obiektów podlegających ochronie na 

podstawie odrębnych przepisów 

Nie dotyczy. 

8. Szczególne warunki zagospodarowania 

terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 
Nie dotyczy 

 

9. Stawka procentowa 0,01 % 

 

 

 

 

 

1.Karta terenu numer  010-KDX 

2. Klasa drogi 
 Tereny ciągów pieszo-jezdnych 

3. Parametry i wyposażenie 1.Szerokość w liniach rozgraniczających: 5,0 m  

2.Wyposażenie: nie ustala się 

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, 

zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr 

kultury współczesnej 

Nie dotyczy. 

5. Warunki wynikające z ochrony środowiska i 

przyrody 

1. Zaleca się odprowadzenie wód opadowych do gruntu lub do sieci kanalizacji 

deszczowej. 

2. Zaleca się zastosowanie nawierzchni półprzepuszczalnych do utwardzenia 

dróg. 

3. Pozostałe warunki jak w § 6 ust. 1 uchwały. 

6. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych 1. Mała architektura: nie ustala się. 

2. Nośniki reklamowe: nie dopuszcza się. 

3. Tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: zakaz lokalizacji. 

4. Urządzenia techniczne: dopuszcza się. 

5. Zieleń: dopuszcza się. 

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub 

obiektów podlegających ochronie na 

podstawie odrębnych przepisów 

Nie dotyczy. 

8. Szczególne warunki zagospodarowania 

terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 
Nie dotyczy 

 

9. Stawka procentowa 0,01 % 

 

Rozdział III
Przepisy koMcowe

§ 10

Zobowi>zuje siC Burmistrza Gminy Kartuzy do:
1) przedstawienia Pomorskiemu UrzCdowi Wojewódzkiemu 

w GdaMsku niniejszej uchwały wraz z dokumentacj> 
planistyczn> w celu oceny jej zgodnoWci z prawem,

2) publikacji uchwały na stronie internetowej gminy oraz 
umieszczenia odpisu niniejszej uchwały na okres 14 dni 

na tablicy ogłoszeM UrzCdu Gminy Kartuzy,
3) umocliwienia zainteresowanym osobom wgl>du do 

dokumentów przedstawiaj>cych plan i wydawania z tych 
dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych 
im wyrysów i wypisów na zasadach okreWlonych w art. 
30 ust. 2 wymienionej na wstCpie ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 11

Uchwała wchodzi w cycie z upływem 30 dni od ogłoszenia 
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jej w Dzienniku UrzCdowym Województwa Pomorskiego z wyj>tkiem § 10 pkt 1, 2 i 3, który wchodzi w cycie z dniem 
podjCcia uchwały.

 Przewodnicz>cy Rady
Jerzy Pobłocki

Zał>cznik nr 1
do uchwały Nr XXVIII/371/09
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 25 lutego 2009 r.
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   Zał>cznik nr 2
   do uchwały Nr XXVIII/371/09
   Rady Miejskiej w Kartuzach
   z dnia 25 lutego 2009 r.

ROZSTRZYGNIBCIE O SPOSOBIE REALIZACJI 
ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ ORAZ ZASAD ICH 
FINANSOWANIA.

SPOSOBY REALIZACJI INWESTYCJI Z ZAKRESU 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ DLA TERENU OBJB-
TEGO PLANEM

1. Tereny przeznaczone w planie do zagospodarowania 
powinny być dopuszczane do zainwestowania 
sukcesywnie, umocliwiaj>c spójne przygotowanie 
poszczególnych terenów w zakresie obsługi 
komunikacyjnej i infrastrukturalnej. Oznacza to:
1.1 dzielenie obszarów rozwojowych na fragmenty 

pozwalaj>ce na skoordynowany rozwój zabudowy 
i wykonanie infrastruktury technicznej i komunika-
cyjnej,

1.2 wyznaczanie terenów do zainwestowania winno być 
oparte o ocenC dostCpnoWci do infrastruktury i obsługi 
komunikacyjnej, zaczynaj>c od terenów juc uzbrojo-
nych, nastCpnie przeznaczaj>c do zainwestowania 
tereny w bezpoWrednim s>siedztwie uzbrojonych 
obszarów istniej>cej zabudowy, w dalszej kolejnoWci 
tereny w s>siedztwie dróg i terenów juc zabudowa-
nych, do których doprowadzenie infrastruktury jest 
mocliwe w przewidywanej perspektywie zagospoda-
rowania przedmiotowego terenu,

1.3 terminy dopuszczania terenów do zainwestowania 
powinny być zgodne z etapowaniem rozwoju infra-
struktury technicznej i mocliwoWciami budcetowymi 
właWciwych organów administracji publicznej, zgodnie 
z przepisami o finansach publicznych.

2. Zaleca siC biec>ce koordynowanie realizacji programów 
modernizacji i rozbudowy sieci drogowej.

3. Zaleca siC biec>ce koordynowanie realizacji programów 
modernizacji i rozbudowy infrastruktury technicznej.

4. Zaleca siC stosowanie zasady realizacji przedsiCwziCć 
kompleksowych, ł>cz>cych wykonawstwo robót 
drogowych oraz urz>dzeM technicznych zwi>zanych z 
drog> z innymi brancami infrastruktury technicznej, co 
pozwala uzyskać oszczCdnoWci na czCWci wspólnej robót 
oraz rozwi>zać problem kolizji technicznych.

 Podejmuj>c decyzje o budowie infrastruktury, trzeba siC 
jednak kierować rachunkiem ekonomicznym i uruchamiać 
takie programy, które zapewniaj> uzyskiwanie 
okreWlonego potencjału infrastruktury przy mocliwie 
najnicszych nakładach jednostkowych.

 Chodzi o wybór takich rozwi>zaM i programów budowy, 
udoskonaleM lub rozbudowy infrastruktury, które daj> 
gwarancje mocliwie szybkiej realizacji całego zamierzenia 
i stworzenie korzystnej sytuacji lokalizacyjnej.

 Najtrudniejszym i najkosztowniejszym elementem 
uzbrojenia bCdzie kanalizacja sanitarna.

 Jest to jedna z drocszych sieci, jak równiec jej wykonanie 
warunkuje ostateczne wyposacenie dróg w nawierzchniC 
utwardzon>.

ZASADY FINANSOWANIA INWESTYCJI Z ZAKRESU 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
`ródła finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury 

mog> stanowić: Wrodki pochodz>ce z budcetu Gminy (Wrodki 
własne), Wrodki pomocowe, partycypacja inwestorów w 
kosztach budowy. BCdzie to realizowane za pomoc> mon-

tacy finansowych, ogólnie przyjCtej metody konstruowania 
budcetu projektów.

Programy realizuj>ce poszczególne cele powinny zostać 
podzielone na projekty realizuj>ce zamkniCte zadania, w 
ramach których jednoznacznie mocna skalkulować koszty 
oraz WciWle zdefiniować efekty na poszczególnych etapach 
realizacji. Dla tak skonstruowanych projektów mocna ubie-
gać siC dofinansowanie ze Wrodków pomocowych (UE, Naro-
dowego Funduszu Ochrony Vrodowiska, Ekofunduszu).

Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej (w tym dla terenu objCtego planem miejscowym):
I. Opracowanie wieloletniego planu finansowego 

zapewniaj>cego realizacjC inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, stanowi>cego podstawC 
konstruowania budcetów rocznych.

II. Wynegocjowanie i zawarcie z partnerami publicznymi 
i prywatnymi umów na współfinansowanie zapisanych w 
wieloletnim planie finansowym przedsiCwziCć bCd>cych 
podstaw> budowy montacy finansowych niezbCdnych do 
realizacji inwestycji.

III. Zapewnienie finansowania programów lokalnych, w takim 
stopniu, aby gmina posiadała udział własny niezbCdny do 
ubiegania siC oWrodki pomocowe.

IV. Wsparcie finansów gminy Wrodkami zewnCtrznymi 
(kredytami, pocyczkami, dotacjami, emisj> obligacji), 
w celu zapewnienia Wrodków na szczególnie kosztowne 
w realizacji projekty, np. w zakresie infrastruktury 
technicznej i drogownictwa.

Zasady prowadzenia polityki finansowej:
I. Konstruowanie rocznych budcetów powinno odbywać 

siC w kontekWcie wieloletniej polityki finansowej 
gminy, nastawionej na realizacjC inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej.

II. `ródła finansowe zwi>zane z korzyWciami opracowanego 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
(renty planistyczne, opłat adiacenckich itp.) powinny być 
przeznaczone na rozwój przestrzenny i infrastrukturalny. 
Opłaty z tytułu renty planistycznej oraz opłaty adiacenckie 
winny być Wci>gane w kacdym przypadku.

   Zał>cznik nr 3
   do uchwały Nr XXVIII/371/09
   Rady Miejskiej w Kartuzach
   z dnia 25 lutego 2009 r.

RozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag złoco-
nych do projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego fragmentu wsi Kaliska.

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717 z póaM. zm.) Rada Miejska 
w Kartuzach rozstrzyga, co nastCpuje:
1. do projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego fragmentu wsi Kaliska, wyłoconego 
do publicznego wgl>du w dniach od 28.07.2008 r. 
do 19.08.2008 r., wniesiono szeWć uwag. Wszystkie 
uwagi wpłynCły w ustawowym terminie. Uwagi s> 
nastCpuj>ce:

Uwaga nr 1. (data wpływu 18.08.2008)

Uwaga dotyczy: działki nr 10/3. WłaWciciele wnosz> o:
1. zmianC min. powierzchni działki z 2000m2 na 1000m2,
2. zmianC min. szerokoWci frontu działki z 30m na 22m,
3. wprowadzenie 6m linii zabudowy od drogi wewnCtrznej 

dla obiektów nowoprojektowanych,
4. zmianC powierzchni biologicznie czynnej z 60% na 

40%,
5. zmianC k>ta nachylenia dachu z 40-45o na 35-45 o,
6. mocliwoWć lokalizacji siCgaczy z drogi 012-KDW, w 



Dziennik UrzCdowy
Województwa Pomorskiego Nr 76 — 5457 — Poz. 1522

przypadku likwidacji drogi 011-KDW.
 Po przeanalizowaniu uwag stwierdza siC ich 

zasadnoWć.
 W zwi>zku z powycszym Rada Miejska w Kartuzach 

postanowiła uwzglCdnić uwagi za wyj>tkiem czCWci 
dotycz>cej geometrii dachu. Zapisy projektu planu 
dotycz>ce k>ta spadku połaci dachu wynikaj> z 
wytycznych Wojewódzkiego UrzCdu Ochrony Zabytków.

Uwaga nr 2. (data wpływu 25.08.2008)

Uwaga dotyczy: wprowadzenia nastCpuj>cych zmian na 
działce nr 52:
1. Przeznaczenie czCWci działki pod zabudowC mieszka- 

niow> jednorodzinn> i usługow> (MN/U)
2. Dopuszczenie dalszego podziału terenu,
3. Zmiana min. powierzchni działki z 1000m2 na 1200m2

4. Zmiana min. szerokoWci frontu działki z 22m na 20m,
5. OkreWlenie zasad podziału w tekWcie, bez nanoszenia 

proponowanych podziałów na planszy planu,
6. Zmiana powierzchni biologicznie czynnej z 60% na 

40%,
7. Zmiana procentu zabudowy działki z max.25% na 

max.30%
8. Zmiana k>ta nachylenia dachu dla budynków 

mieszkalnych i usługowych z 40-45o na 35-45o.
Po przeanalizowaniu uwag stwierdza siC ich zasadnoWć.
W zwi>zku z powycszym Rada Miejska w Kartuzach posta-
nowiła uwzglCdnić uwagi za wyj>tkiem czCWci dotycz>cej 
geometrii dachu. Zapisy projektu planu dotycz>ce k>ta 
spadku połaci dachu wynikaj> z wytycznych Wojewódzkiego 
UrzCdu Ochrony Zabytków.
Uwaga nr 3. (data wpływu 27.08.2008)

Uwaga dotyczy: działki nr 10/16. WłaWciciele wnosz> sprze-
ciw przeciwko lokalizacji dróg 011-KDW oraz 013-KDX oraz 
wnosz> o zmianC powierzchni biologicznie czynnej z 60% 
na 40%,
Po przeanalizowaniu uwag stwierdza siC, ce istnieje 
mocliwoWć zmiany zapisów planu dotycz>cych procentu 
powierzchni biologicznie czynnej, jednakce odrzuca siC 
uwagC dotycz>c> lokalizacji dróg 011-KDW i 013KDX. Drogi 
te s> niezbCdne do prawidłowego skomunikowania wszyst-
kich terenów inwestycyjnych wyznaczonych w planie.
Uwaga nr 4. (data wpływu 29.08.2008)

Uwaga dotyczy: działki nr 10/15. WłaWciciele wnosz> 
sprzeciw przeciwko lokalizacji odcinka drogi 011-KDW przy-
legaj>cego bezpoWrednio do działki. ProWba o mocliwoWć 
innego rozwi>zania komunikacyjnego oraz prosz> o zmianC 
powierzchni biologicznie czynnej z 60% na 40%,
Po przeanalizowaniu uwag stwierdza siC, ce istnieje 
mocliwoWć zmiany zapisów planu dotycz>cych procentu 
powierzchni biologicznie czynnej, jednakce odrzuca siC 
uwagC dotycz>c> lokalizacji drogi 011-KDW. Droga ta jest 
niezbCdna do prawidłowego skomunikowania wszystkich 
terenów inwestycyjnych wyznaczonych w planie.
Uwaga nr 5. (data wpływu 02.09.2008)

Uwaga dotyczy: działki nr 19/7. WłaWciciel wnosi proWbC o 
zmianC powierzchni biologicznie czynnej z 60% na 40%.
Po przeanalizowaniu uwagi stwierdza siC jej zasadnoWć.
W zwi>zku z powycszym Rada Miejska w Kartuzach posta-
nowiła uwzglCdnić uwagC w całoWci.
Uwaga nr 6. (data wpływu 02.09.2008)

Uwaga dotyczy: działki nr 49/7. WłaWciciel wnosi proWbC o 
dopisanie w karcie terenu usług transportowych oraz usług 
handlu.
Po przeanalizowaniu uwagi stwierdza siC jej zasadnoWć.
W zwi>zku z powycszym Rada Miejska w Kartuzach posta-
nowiła uwzglCdnić uwagC w całoWci.

2. do projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego fragmentu wsi Kaliska, wyłoconego 
do publicznego wgl>du w dniach od 15.10.2008 r. 
do 6.11.2008 r., wniesiono piCć uwag. Wszystkie 
uwagi wpłynCły w ustawowym terminie. Uwagi s> 
nastCpuj>ce:

 Uwaga nr 1. (data wpływu 19.11.2008)

 Uwaga dotyczy: działki nr 3/4. WłaWciciel wnosi o:
 zmianC zapisu dopuszczaj>cego budowC dachu 

czterospadowego, z uwagi na zakupienie projektu 
budynku z dachem czterospadowym oraz obecnoWć na 
s>siedniej działce budynku z dachem czterospadowym.

 Ustalona w tekWcie planu geometria dachu wynika z 
wymienionego w uzgodnieniu wymagania Wojewódzkiego 
UrzCdu Ochrony Zabytków. Wprowadzenie wymogu 
uwarunkowane jest ochron> krajobrazu kulturowego w 
gminie Kartuzy. W zwi>zku z powycszym Rada Miejska 
w Kartuzach postanowiła odrzucić uwagC.

 Uwaga nr 2. (data wpływu 19.11.2008)

 Uwaga dotyczy: działki nr 5. WłaWciciel wnosi o:
 ujCcie w planie zapisu dotycz>cego dojazdu do działki 

nr 5 poprzez słucebnoWć przejazdu i przechodu przez 
działkC nr 4/1 oraz wzdłuc działki nr 3.

 Po przeanalizowaniu uwagi stwierdza siC jej 
zasadnoWć.

 W zwi>zku z powycszym Rada Miejska w Kartuzach 
postanowiła uwzglCdnić uwagC w całoWci.

 Uwaga nr 3. (data wpływu 21.11.2008)

 Uwaga dotyczy: działki nr 16. WłaWciciel wnosi o:
 przeznaczenie działki z drogi na rolC
 Zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowaM i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego działka nr 16 stanowi 
potencjalne tereny inwestycyjne. Przeznaczenie jej 
na funkcjC rolnicz> byłoby niezgodne z ustaleniami 
studium. Istnieje jednakce mocliwoWć wył>czenia czCWci 
działki nr 16 z terenu 015-KDL z przeznaczeniem jej na 
powiCkszenie działek mieszkaniowych jednorodzinnych 
lec>cych na terenach 22-MN oraz 23-MN. W zwi>zku 
z powycszym Rada Miejska w Kartuzach postanowiła 
uwzglCdnić uwagC w czCWci.

 Uwaga nr 4. (data wpływu 21.11.2008)

 Uwaga dotyczy: działki nr 10/16. WłaWciciel wnosi:
 sprzeciw do planowanego ci>gu komunikacyjnego 011-

KDW na działce właWciciela
 W odpowiedzi na ww. uwagC stwierdza siC, ce na w/w 

terenie istnieje potrzeba skomunikowania w sposób 
przedstawiony na rysunku planu.

 W zwi>zku z powycszym Rada Miejska w Kartuzach 
postanowiła odrzucić uwagC

 Uwaga nr 5. (data wpływu 30.10.2008)

 Uwaga dotyczy: działki nr 10/7, 10/9.
 Pismem z dnia 30.10.2008 uwaga została wycofana.


