
Dziennik UrzCdowy

Województwa Pomorskiego Nr 30 — 1998 —

Zał>cznik Nr 3

do uchwały Nr XXIV/3/2008

Rady Miasta Pucka

z dnia 26 listopada 2008 r.

w sprawie sposobu realizacji oraz zasad fi nansowania inwe-

stycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalec> do 

zadaM własnych gminy.

§ 1

1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej słuc>ce 

zaspokojeniu zbiorowych potrzeb mieszkaMców stanowi> 

– zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorz>dzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz 1591 

z póan. zm.) – zadania własne gminy.

2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej zapisane 

w niniejszym planie obejmuj>:

1) traktowane jako zadania wspólne inwestycje w liniach 

rozgraniczaj>cych drogi publicznej, w tym wybudowanie 

drogi wraz z uzbrojeniem podziemnym i zieleni>;

2) inwestycje realizowane samodzielnie zlokalizowane 

w rozgraniczaj>cymi dróg lub poza liniami rozgranicza-

j>cymi.

§ 2

  Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej nalec>ce do 

zadaM własnych gminy to realizacja i urz>dzenie terenu usług 

administracji na terenach przeznaczonych w miejscowym 

planie zagospodarowania przestrzennego czCWci „B”, „C”, 

„D” Pasa Nadmorskiego Miasta Pucka w czCWci dotycz>cej 

terenu oznaczonego symbolem B5/1-UT,UK oraz symbolem 

B5/4-UA pod te funkcje oraz budowa sieci wodoci>gowej, 

kanalizacyjnej, fi nansowanie oWwietlenia ulic znajduj>cych 

siC na terenie objCtym niniejsz> uchwał> oraz planowanie 

i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energiC elektryczn> i 

paliwa gazowe.

§ 3

  Opis sposobu realizacji inwestycji wskazanych w § 2:

1. Realizacja inwestycji przebiegać bCdzie zgodnie z obowi>-

zuj>cymi przepisami w tym m.in. ustaw> prawo budowlane, 

ustaw> o zamówieniach publicznych, samorz>dzie gmin-

nym, gospodarce komunalnej i ochronie Wrodowiska.

2. Sposób realizacji inwestycji okreWlonych w § 2 moce ulegać 
modyfi kacji wraz z dokonuj>cym siC postCpem techniczno-

technologicznym, zgodnie z zasad> stosowania najlepszej 

dostCpnej techniki (okreWlonej w art. 3 pkt 10 ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Wrodowiska Dz. 

U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 z póan. zm.), o ile nie stanowi 

naruszenia ustaleM planu.

3. Inwestycje z zakresu przesyłania i dystrybucji paliw gazo-

wych, energii elektrycznej lub ciepła okreWlone w § 2 rea-

lizowane bCd> w sposób okreWlony w art. 7 ustawy Prawo 

energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. 

Nr 54, poz. 348 z póan. zm.).

4. Realizacja i fi nansowanie inwestycji w zakresie infrastruk-

tury technicznej nie wyszczególnionych w § 2 jest przed-

miotem umów zainteresowanych stron.

§ 4

  Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicz-

nej, które nalec> do zadaM własnych gminy, ujCtych w niniej-

szym planie podlega przepisom ustawy z dnia 26 listopada 

1998 r. o fi nansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 

148 z póan. zm.). Wydatki maj>tkowe gminy, wydatki inwesty-

cyjne fi nansowane z budcetu gminy oraz inwestycje, których 

okres realizacji przekracza jeden rok budcetowy uchwala siC 

w uchwale budcetowej Rady Miejskiej.

§ 5

1. Zadania w zakresie realizacji i urz>dzania terenów pod 

funkcje usług administracji fi nansowane bCd> w całoWci lub 

w czCWci z budcetu gminy oraz na podstawie porozumieM 

z innymi podmiotami lub ze aródeł zewnCtrznych.

2. Zadania z zakresu budowy sieci wodoci>gowej i kanaliza-

cji fi nansowane bCd> na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy 

o zbiorowym zaopatrzeniu w wodC i zbiorowym odprowa-

dzaniu Wcieków z dnia 7 czerwca 2001 r. (Dz. U. z 2001 r. 

Nr 72, poz. 747 z póan. zm.), ze Wrodków własnych przedsiC-

biorstwa wodoci>gowo-kanalizacyjnego oraz w całoWci lub 

w czCWci z budcetu gminy oraz na podstawie porozumieM 

z innymi podmiotami lub ze aródeł zewnCtrznych, w oparciu 

o uchwalone przez RadC Miejsk> wieloletnie plany rozwo-

ju i przebudowy urz>dzeM wodoci>gowo-kanalizacyjnej 

(art. 21 ustawy) lub przez budcet gminy.

3. Zadania z zakresu budowy sieci energetycznych i gazo-

wych fi nansowane bCd> na podstawie art. 7 ust. 4 i 5 ustawy 

Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 

z 1997 r. Nr 54, poz. 348 z póan. zm.).
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UCHWAŁA Nr XX/144/2008
Rady Gminy Stare Pole

z dnia 27 listopada 2008 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla wsi Stare Pole i Krzycanowo w Gminie Stare Pole.

  Na podstawie: art. 18, ust. 2, pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorz>dzie gminnym (Dz. U. 

z 2001 r. Nr142 poz. 1591, zm.: z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 

62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr214 poz. 

1806, z 2003 r. Nr80 poz. 717, Nr162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 

102 poz. 1055, Nr116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. 

Nr 172 poz. 144 oraz z 2006 r. Nr 17 poz. 128) oraz z 2008 r. 

Nr 180, poz. 1111 oraz z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 

U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141 poz. 1492, 

z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087, z 2006 r. Nr45 

poz. 319 i Nr 225, poz 1635, oraz z 2007 r. Nr 127, poz. 880) 

uchwala siC, co nastCpuje:

Rozdział 1
Przepisy ogólne

§ 1

1. Po stwierdzeniu zgodnoWci ze „Studium uwarunkowaM 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Stare Pole” uchwala siC zmianC miejscowego planu 
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zagospodarowania przestrzennego dla wsi  Stare Pole 

i Krzycanowo w Gminie Stare Pole zwan> dalej planem, 

obejmuj>c> dwa obszary:

 01. – o powierzchni 18,19 ha, ograniczony:

1) od południa – ul. Marynarki Wojennej,

2) od zachodu – ul. Grunwaldzk>,

3) od północy – poln> drog>, czCWciowo utwardzona 

o nr ewidencyjnym 111/4, 112/2, 113/2, 116/3,

4) od wschodu – wyznaczaj> granice działek 356/1, 

356/2,

02. – o powierzchni 17,94 ha, ograniczony:

1) od południa – granic> działek 844-849,

2) od zachodu – ul. Prusa,

3) od północy – terenami kolejowymi,

4) od wschodu – granic> działek 849, Wrodkiem działki 

27/4, droga poln> nr 714 (i jej przedłuceniem) do torów 

kolejowych,

§ 2

1. Integraln> czCWci> uchwały jest:;

1) zał>cznik nr 1 do uchwały zawieraj>cy rysunek planu;

2) zał>cznik nr 2 do uchwały zawieraj>cy rozstrzygniCcie 

w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu planu;

3) zał>cznik nr 3 do uchwały zawieraj>cy rozstrzygniCcie 

o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji 

z zakresu infrastruktury technicznej, które nalec> do 

zadaM własnych gminy oraz zasadach ich fi nansowania, 

zgodnie z przepisami o fi nansach publicznych.

2. CzCWć tekstowa uchwały składa siC z nastCpuj>cych roz-

działów:

1) Rozdział 1 – Przepisy ogólne;

2) Rozdział 2 – Ustalenia ogólne dotycz>ce całego tere-

nu;

3) Rozdział 3 – Ustalenia szczegółowe dla terenów ele-

mentarnych połoconych na Terenie 01;

4) Rozdział 4 – Ustalenia szczegółowe dla terenów ele-

mentarnych połoconych na Terenie 02;

5) Rozdział 5 – Przepisy koMcowe.

§ 3

  Na terenie objCtym planem obowi>zuj> nastCpuj>ce defi -

nicje terminów ucytych w planie:

1. intensywnoWć zabudowy – stosunek powierzchni całkowitej 

wszystkich kondygnacji naziemnych po obrysie, z wył>cze-

niem tarasów i balkonów, do powierzchni działki;

2. tereny mieszkaniowe – zabudowa mieszkaniowa wraz z 

obiektami i urz>dzeniami towarzysz>cymi oraz niezbCdnymi 

urz>dzeniami infrastruktury technicznej;

3. tereny usługowe (usługi) – nalecy przez to rozumieć:
a) usługi publiczne jak: administracja publiczna, wymiar 

sprawiedliwoWci, kultury, kultu religijnego, oWwiaty, 

szkolnictwa wycszego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki 

społecznej i socjalnej, porz>dku publicznego, ochrony 

przeciwpocarowej, rekreacji i kultury fi zycznej, sportu 

(za wyj>tkiem sportu wyczynowego),

b) usługi komercyjne jak: handel, gastronomia, usługi tury-

styczne, obsługi ł>cznoWci w transporcie kolejowym, dro-

gowym, lotniczym, morskim lub wodnym Wródl>dowym, 

Wwiadczenia usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, 

obsługa bankowa, usługi fi nansowe, centra konferencyj-

ne i wystawiennicze, działalnoWć gospodarcza zwi>zana 

z wykonywaniem wolnych zawodów, usługi sportu 

i rekreacji oraz inna działalnoWć usługowa na zbliconej 

zasadzie do wymienionych powycej,

c) rzemiosło usługowe – rozumiane jako działalnoWć usłu-

gowa, a nie produkcyjna, jak np. szewc, krawiec, fryzjer, 

zakład naprawy sprzCtu RTV, tapicer, itp. oraz inna 

działalnoWć usługowa na zbliconej zasadzie do wymie-

nionych powycej, nie powoduj>ca ponadnormatywnych 

zanieczyszczeM Wrodowiska, jak równiec powstawania 

odorów i niezorganizowanej emisji zanieczyszczeM;

4. mieszkanie integralnie zwi>zane z prowadzona działalnoW-
ci> gospodarcz> – lokal lub dom mieszkalny właWciciela 

podmiotu gospodarczego, stróca lub technologa, jeWli dzia-

łalnoWć wymaga całodobowego nadzoru technologicznego, 

na działce wspólnej z obiektem gospodarczym;

5. nieprzekraczalne linie zabudowy – rozumie siC przez to 

liniC, poza któr> wyklucza siC lokalizacjC zewnCtrznej 

Wciany budynku. ZewnCtrznej Wciany budynku nie stanowi>: 

w kondygnacji parteru: ganki wejWciowe, wiatrołapy, schody 

i pochylnie wejWciowe do budynku, w wycszych kondygna-

cjach – wykusze, loggie, balkony i inne podobne elementy 

bryły budynku,

6. miejsce postojowe – rozumie siC przez to teren przezna-

czony do postawienia samochodu, przy czym jako miejsce 

postojowe mocna zaliczyć miejsce w garacu oraz na pod-

jeadzie do budynku;

7. reklama – rozumie siC przez to noWnik informacji wizualnej 

w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z elementami kon-

strukcyjnymi zamocowaniami, umieszczony w polu widze-

nia ucytkowników drogi, nie bCd>cy znakiem w rozumieniu 

przepisów o znakach i sygnałach lub znakiem informuj>cym 

o obiektach ucytecznoWci publicznej ustawionym przez 

gminC;

a) reklama wolnostoj>ca – nalecy przez to rozumieć obiekt 

budowlany przeznaczony do ekspozycji reklam, napisów 

i elementów dekoracyjnych, takce obiekt budowlany sam 

bCd>cy reklam>,

b) reklama wbudowana– nalecy przez to rozumieć miejsce 

lub element, nieprzewidziany pierwotnie, umieszczony 

na obiekcie budowlanym, wykorzystywany do ekspozycji 

reklam, napisów i elementów dekoracyjnych. Szyld o 

powierzchni do 0,3 m2 nie jest reklam> wbudowan>;

8. obiekt budowlany jest to:

a) budynek wraz z instalacjami i urz>dzeniami techniczny-

mi,

b) budowla stanowi>ca całoWć techniczno-ucytkow> wraz 

z instalacjami i urz>dzeniami,

c) obiekt małej architektury,

d) tymczasowy obiekt budowlany – nalecy przez to rozu-

mieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego 

ucytkowania w okresie krótszym od jego trwałoWci tech-

nicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce 

lub rozbiórki, a takce obiekt budowlany niepoł>czony 

trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony 

sprzedacy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe 

i powłoki pneumatyczne, urz>dzenia rozrywkowe, bara-

kowozy, obiekty kontenerowe;

9. obiekt o ducym zatrudnieniu – obiekt o zatrudnieniu powycej 

10 osób;

10. powierzchnia terenu biologicznie czynna – nalecy przez 

to rozumieć grunt rodzimy oraz wodC powierzchniow> na 

terenie działki budowlanej, a takce 50% sumy powierzchni 

tarasów i stropodachów o powierzchni nie mniejszej nic 
10 m2 urz>dzonych jako stałe trawniki lub kwietniki na 

podłocu zapewniaj>cym im naturaln> wegetacjC;

11. powierzchnia zabudowy – nalecy przez to rozumieć 
sumC powierzchni zabudowy budynków i tymczasowych 

obiektów budowlanych o terminie lokalizacji powycej 

120 dni zlokalizowanych na działce budowlanej;

12. wskaanik powierzchni zabudowy: stosunek powierzchni 

zabudowy do powierzchni działki/terenu, wskaanik po-

wierzchni zabudowy ustala siC w ustaleniach szczegóło-

wych dla terenów elementarnych;

13. wysokoWć zabudowy – nalecy przez to rozumieć wyso-

koWć budynku mierzon> od poziomu terenu przy najnicej 
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połoconym wejWciu do budynku lub jego czCWci pierwszej 

kondygnacji nadziemnej budynku do najwycszego punktu 

dachu (z wył>czeniem komina);

14. zagospodarowanie tymczasowe – nalecy przez to rozu-

mieć sposób wykorzystania i urz>dzenia terenu a takce 

sposób ucytkowania obiektu inny nic przeznaczenie 

terenu, dopuszczone na czas okreWlony tj. do czasu ich 

zagospodarowania zgodnie z planem, zasady tymczaso-

wego zagospodarowania okreWlaj> ustalenia planu.

§ 4

1. Obszar objCty planem dzieli siC na dwa odrCbne, niezalecne 

tereny:

1) Teren „01” obejmuj>cy tereny połocone na północ od 

ulicy Marynarki Wojennej;

2) Teren „02” obejmuj>cy tereny połocone na południe od 

linii kolejowej Malbork – Braniewo;

2. Obszar objCty planem dzieli siC na tereny elementarne, 

czyli wyrócnione na rysunku planu liniami rozgranicza-

j>cymi tereny o rócnych funkcjach lub rócnych zasadach 

zagospodarowania. Podział obszaru objCtego planem na 

tereny elementarne jest spójny i rozł>czny, co oznacza, 

ce wszystkie czCWci obszaru objCtego planem nalec> do 

któregoW z terenów elementarnych i cadna czCWć nie nalecy 

równoczeWnie do dwóch terenów elementarnych.

3. Kacdy teren jest oznaczony w tekWcie i na rysunku planu 

numerem:

1) numer terenu elementarnego zawiera: numer terenu, 

kolejny numer terenu elementarnego w jednostce, 

przeznaczenie terenu,

2) numer terenu elementarnego nalec>cego do systemu 

komunikacyjnego zawiera: numer terenu, kolejny numer 

drogi, oznaczenie literowe okreWlaj>ce układ drogowy i 

klasC techniczn> drogi.

4. Liniami rozgraniczaj>cymi wewnCtrznego podziału wyrócnia 

siC w planie fragmenty terenu elementarnego – wydzielenia 

wewnCtrzne, dla których sformułowano dodatkowe ustale-

nia szczegółowe dotycz>ce zasad zagospodarowania lub 

okreWlono WciWle ustalony sposób ucytkowania i zagospo-

darowania. Podział terenu elementarnego na wydzielenia 

wewnCtrzne nie jest spójny ani rozł>czny: mog> istnieć 
fragmenty terenu nienalec>ce do cadnego z wydzieleM 

wewnCtrznych, mog> tec istnieć fragmenty terenu nalec>ce 

równoczeWnie do dwu i wiCcej wydzieleM wewnCtrznych.

5. Kacdy teren wydzielenia wewnCtrznego wyrócniony na 

rysunku planu liniami rozgraniczaj>cymi wewnCtrznego 

podziału oznaczony jest w tekWcie i na rysunku planu nu-

merem adresowym, na który składa siC:

1) numer terenu elementarnego, w którym teren wydziele-

nia wewnCtrznego jest połocony;

2) oraz numer ustalenia szczegółowego obowi>zuj>cego 

wył>cznie na tym terenie.

6. Dla terenów wyrócnionych w planie liniami rozgranicza-

j>cymi tereny o rócnych funkcjach lub rócnych zasadach 

zagospodarowania ustala siC miCdzy innymi przeznaczenie 

terenu. Ustalenie podstawowego przeznaczenia terenu nie 

wyklucza mocliwoWci lokalizacji na nim innych funkcji na 

zasadach okreWlonych w ustaleniach szczegółowych.

§ 5

1. Plan zawiera dwuszczeblowy układ ustaleM – ustalenia 

ogólne obowi>zuj>ce na całym obszarze planu oraz usta-

lenia szczegółowe dla poszczególnych terenów elemen-

tarnych. Dla kacdego terenu elementarnego obowi>zuj> 

równoczeWnie ustalenia ogólne i ustalenia szczegółowe

2. Dla terenów elementarnych wydzielonych liniami rozgrani-

czaj>cymi w planie okreWla siC:

1) przeznaczenie terenu;

  2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

  3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu;

  4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej;

  5) ustalenia dotycz>ce przestrzeni publicznych;

  6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy i zago-

spodarowania terenu;

  7) sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów 

podlegaj>cych ochronie, ustalonych na podstawie 

odrCbnych przepisów;

  8) zasady scalania i podział nieruchomoWci;

  9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich ucytkowaniu;

10) zasady obsługi komunikacyjnej;

11) ustalenia dla systemów infrastruktury technicznej;

12) sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania 

terenów;

13) stawkC procentow> słuc>ca naliczaniu opłaty, o której 

mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospo-

darowaniu przestrzennym (tzw. „opłaty planistycznej”), 

zwan> dalej stawk> procentow>.

3. Ustalenia szczegółowe dla terenów układu komunikacyj-

nego, maj> jednolity układ formalny i zawieraj>:

1) przeznaczenie terenu;

2) parametry, wyposacenie, dostCpnoWć;
3) powi>zanie z układem zewnCtrznym;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków;

5) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu;

6) Sposoby i terminy zagospodarowania terenu;

7) Ustalenia dotycz>ce kształtowania przestrzeni publicz-

nej;

8) StawkC procentow>.

§ 6

1. Rysunek planu, stanowi>cy zał>cznik nr 1 do uchwały, 

zawiera nastCpuj>ce oznaczenia:

1) granicC obszaru objCtego opracowaniem miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego;

2) linie rozgraniczaj>ce tereny o rócnym przeznaczeniu 

(tereny elementarne);

3) linie rozgraniczaj>ce tereny wydzieleM wewnCtrznych o 

rócnych zasadach zagospodarowania;

4) zalecane podziały parcelacyjne

5) oznaczenie terenu elementarnego,

6) oznaczenie terenu wydzielenia wewnCtrznego;

7) oznaczenie przeznaczenia terenów:

a) MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-

nej,

b) MM – tereny zabudowy mieszkaniowej,

c) MU – tereny zabudowy mieszkaniowo usługowej,

d) U – tereny zabudowy usługowej,

e) KK/TZ/tereny kolejowe/teren zamkniCty/

f)  ZD – tereny ogródków działkowych,

g) KD.L – droga klasy L – lokalna,

  tereny powierzchni biologicznie czynnych z zadrze-

wieniami (biogrupy),

8) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej:

a) strefa B ochrony konserwatorskiej,

b) obiekty o wartoWciach kulturowych;

9) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy i zago-

spodarowania terenu: nieprzekraczalna linia zabudo-

wy;

2. Przebieg linii rozgraniczaj>cych dla celów opracowaM 

geodezyjnych nalecy okreWlać zgodnie z przebiegiem 

istniej>cych granic działek. W przypadku przebiegu linii 

rozgraniczaj>cych nie po istniej>cych granicach działek, 

nalecy go okreWlać poprzez odczyt graficzny osi linii 

z rysunku planu.
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Rozdział 2
Ustalenia ogólne dotycz>ce całego terenu

§ 7

  Przeznaczenie terenów

1. Na całym terenie objCtym planem obowi>zuje zakaz lo-

kalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedacy 

powycej 2000 m2.

2. Wyklucza siC lokalizacjC nowych stacji bazowych i wiec 
telefonii komórkowej na terenach 01 i 02, w miejscach, 

gdzie dopuszcza siC funkcjC mieszkaniow>, tj. oznaczonych 

w planie jako MN, MM, MU.

3. W budynkach wielorodzinnych przeznaczanie pomieszczeM 

na lokale ucytkowe dopuszcza siC pod warunkiem zapew-

nienia bezpoWredniego wejWcia (dojWcia) od ulic i placów 

ogólnodostCpnych i niezalecnego od wejWcia (dojWcia), z 

którego korzystaj> mieszkaMcy budynku.

§ 8

  Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

1. W zakresie dostosowania form zabudowy do istniej>cego 

zagospodarowania oraz w zakresie kolorystyki ustala siC:

1) na terenach o przeznaczeniu ustalonym w planie jako 

MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

MM – tereny zabudowy mieszkaniowej, MU – tereny 

zabudowy mieszkaniowo usługowej obowi>zuje:

a) dostosowanie form zabudowy do zabudowy istnie-

j>cej w s>siedztwie, w zakresie iloWci kondygnacji 

nadziemnych, k>ta nachylenia połaci dachowych 

i połocenia głównej kalenicy dachu w stosunku do 

ulicy,

b) wykoMczenie elewacji z materiałów o charakterze 

mineralnym lub naturalnym, np. tynk, cegła, drewno, 

kamieM, wyklucza siC stosowanie jaskrawych kolo-

rów;

2) na terenach o przeznaczeniu ustalonym w planie jako 

MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

MM – tereny zabudowy mieszkaniowej, MU – tereny 

zabudowy mieszkaniowo – usługowej, obowi>zuje 

ujednolicona kolorystyka pokrycia dachów ograniczona 

do tonacji naturalnej dachówki ceramicznej, czerwieni, 

br>zów, szaroWci i czerni;

§ 9

  Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu

1. Na obszarze objCtym planem nie wystCpuj> obiekty i ob-

szary chronione.

2. Ustala siC nastCpuj>ce zasady dotycz>ce kształtowania 

zasobu zieleni:

1) zachowanie i pielCgnacja istniej>cego drzewostanu;

2) wzbogacenie szaty roWlinnej a tym samym krajobrazu po-

przez wprowadzanie zadrzewieM, grup drzew i krzewów, 

zrócnicowanych pod wzglCdem gatunkowym, zgodnych 

z lokalnymi warunkami siedliskowymi.

3) na całym terenie obowi>zuje zachowanie i ochrona 

wskazanego w planie zasobu zieleni, zmiany zago-

spodarowania na obszarze planu uwarunkowane s> 

powiCkszeniem zasobu zieleni w zakresie okreWlonym 

w ustaleniach szczegółowych dla terenów elemen-

tarnych,  uszczuplenie zasobu zieleni wymaga ekwi-

walentnej rekompensaty, polegaj>cej na zast>pieniu 

zlikwidowanego na danym terenie zasobu zieleni innym  

zasobem, którego sposób oddziaływania na Wrodowisko 

i człowieka bCdzie podobny,

4) odtwarzanie i uzupełnianie zadrzewieM przyulicznych, 

w szczególnoWci wprowadzenie wzdłuc istniej>cych i 

projektowanych ci>gów komunikacyjnych zieleni wyso-

kiej,

5) realizacja parkingów naziemnych wiCkszych nic 8 miejsc 

postojowych jest uwarunkowana wprowadzeniem zieleni 

wysokiej (drzew i krzewów) na terenie parkingu, zajmu-

j>cych powierzchniC nie mniejsz> nic 20% powierzchni 

terenu przeznaczonego dla miejsc postojowych;

3. Dla przedsiCwziCć lokalizowanych na terenie objCtym 

planem ustala siC:

1) na całym terenie objCtym planem wyklucza siC lokaliza-

cjC działalnoWci i przedsiCwziCć uci>cliwych, tj:

a) mog>cych spowodować zanieczyszczenie Wrodowi-

ska, tj. emisjC, która jest szkodliwa dla zdrowia ludzi 

lub stanu Wrodowiska, powoduje szkodC w dobrach 

materialnych lub koliduje z innymi, uzasadnionymi  

sposobami korzystania ze Wrodowiska,

b) wymagaj>cych instalacji mog>cych powodować 
przekroczenia standardów jakoWci Wrodowiska,

c) zwi>zanych ze stosowaniem substancji stanowi>cych 

szczególne zagrocenie dla Wrodowiska,

d) w przypadku awarii powoduj>cych zagrocenie dla 

cycia i zdrowia ludzi;

2) zasiCg uci>cliwoWci dla Wrodowiska działalnoWci gospo-

darczej, prowadzonej na danym terenie, winien być 
bezwzglCdnie ograniczony do granic obszaru, do którego 

inwestor posiada tytuł prawny, a znajduj>ce siC w nim 

pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, winny być 
wyposacone w Wrodki techniczne ochrony przed tymi 

uci>cliwoWciami.

3) wyklucza siC zrzut wód opadowych z terenów o ucyt-

kowaniu powoduj>cym zanieczyszczenie wód opado-

wych, do gruntu lub suchych rowów melioracyjnych i 

bez oczyszczenia do wód powierzchniowych. Place 

utwardzone zwi>zane z obsług> transportu wymagaj> 

wyposacenia w urz>dzenia słuc>ce oczyszczaniu wód 

opadowych. Dla terenów wymagaj>cych wyposacenia 

w urz>dzenia do oczyszczania wód opadowych obo-

wi>zuje lokalizacja separatorów zanieczyszczeM na 

działce inwestora.

§ 10

  Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

1. Na obszarze objCtym planem nie wystCpuj> obiekty i ob-

szary wpisane do rejestru zabytków.

2. CzCWć terenu połocona w obrCbie strefy konserwatorskiej 

„B” oznaczonej na rysunku planu, w której ochrona polega 

na utrzymaniu istniej>cego zagospodarowania zabudowy, 

kubatury, charakteru i kształtu obiektu formy ganków, da-

chów, gzymsów, podziału terenu na działki, układu rowów 

melioracyjnych, kształtu, rodzaju i miejsca zadrzewieM;

3. Obowi>zuje dostosowanie nowych obiektów i zagospoda-

rowanie terenu do zachowanych form historycznych cha-

rakterystycznych na tym terenie oraz wymóg uzgodnienia 

wszelkich projektów inwestycyjnych w obrCbie strefy „B” 

z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

4. Na terenie objCtym planem wystCpuj> obiekty zabytkowe, 

bCd>ce w ewidencji zabytków WKZ i podlegaj>ce ochro-

nie konserwatorskiej. Dla obiektów bCd>cych w ewidencji 

zabytków WKZ obowi>zuj> nastCpuj>ce zasady:

1) zachować pierwotn> formC bryły
2) zachować pierwotny materiał Wcian zewnCtrznych: 

w budynkach o elewacjach z czerwonej cegły, nie tyn-

kowanych; w budynkach o elewacjach z szalunkiem 

z desek zachować szalunek, w budynkach o konstrukcji 

szachulcowej nie tynkować drewnianych elementów 

konstrukcji Wcian zewnCtrznych;
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3) zmiany w elewacjach dotycz>ce otworów okiennych 

i drzwiowych ich wielkoWć i usytuowanie uzgodnić 
z WKZ.

4) w budynkach gdzie wystCpuje zachować detal architek-

toniczny elewacji;

5) dobudowy do obiektów mieszkalnych – przed przyst>pie-

niem do opracowania projektu wyst>pić do Konserwato-

ra Zabytków w GdaMsku o wytyczne konserwatorskie;

6) dopuszcza siC rozbiórkC obiektów w złym stanie tech-

nicznym, pod warunkiem usytuowania nowej zabudowy 

w miejscu wyburzonego obiektu z zastosowaniem ma-

teriałów nawi>zuj>cych do poprzedniego budynku.

5. Na terenie objCtym planem nie wystCpuj> dobra kultury 

współczesnej.

§ 11

  Ustalenia dotycz>ce przestrzeni publicznych

1. Obowi>zuje zagospodarowanie bez barier architektonicz-

nych dla niepełnosprawnych:

a) w ci>gach komunikacyjnych nalec>cych zarówno do 

głównego układu drogowego jak i do wewnCtrznego 

układu drogowego;

b) na terenach o ustalonym dostCpie ogólnym lub publicz-

nym.

2. Dla ogrodzeM ustala siC:

1) ogrodzenie działki nie moce przekracza granicy działki 

oraz linii rozgraniczaj>cej ulicy ustalonej w planie;

2) na terenach z zabudow> mieszkaniow>:

a) wymaga siC ogrodzeM acurowych co najmniej powycej 

0,6 m od poziomu terenu,

b) ł>czna powierzchnia przeWwitów powinna wynosi co 

najmniej 50% powierzchni acurowej czCWci ogrodzenia 

miCdzy słupami,

c) wyklucza siC stosowanie ogrodzeM prefabrykowanych i 

pełnych betonowych;

3) ogrodzenie nie moce stwarza zagrocenia dla bezpie-

czeMstwa ludzi i zwierz>t.

3. Ogrodzenie nie moce stwarzać zagrocenia dla bezpieczeM-

stwa ludzi i zwierz>t.

§ 12

  Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów 
podlegaj>cych ochronie, ustalonych na podstawie 

odrCbnych przepisów

1. Na obszarze objCtym planem nie wystCpuj> tereny lub 

obiekty podlegaj>ce ochronie, ustalone na podstawie 

przepisów odrCbnych.

2. Na terenie objCtym planem nie wystCpuj>: tereny górnicze, 

obszary naracone na niebezpieczeMstwo osuwania siC mas 

ziemnych, nie wystCpuj> równiec naturalne predyspozycje 

do wystCpowania zjawisk osuwiskowych.

§ 13

  Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomoWci

1. Na terenie objCtym planem nie ustala siC granic terenów 

objCtych scalaniem i podziałem nieruchomoWci.

2. Ustalone w rozdziale 4 – minimalne wielkoWci nowo wy-

dzielanych działek nie dotycz> podziałów na strefy funkcjo-

nalne ustalane w planie, wydzieleM dla potrzeb lokalizacji 

urz>dzeM infrastruktury technicznej i komunikacji, jak np. 

dojazdy, ci>gi piesze, trasy rowerowe.

§ 14

  Szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich ucytkowaniu

1. Ustalenia dotycz>ce podziałów geodezyjnych ustala siC:

1) obowi>zuje zakaz wydzielania jako odrCbnych działek, 

terenów pod budynkami po obrysie tych budynków, bez 

wydzielenia terenu przynalecnego, niezbCdnego do 

racjonalnego korzystania z budynku; wydzielenie działki 

po obrysie budynku dopuszcza siC jedynie w sytuacji 

gdy na tak wydzielonej działce mocliwe jest odtworzenie 

budynku z zachowaniem obowi>zuj>cych przepisów;

2) obowi>zuje zakaz dokonywania podziałów i wydzielania 

nowych działek wynikaj>cych z potrzeb lokalizacji tym-

czasowych obiektów budowlanych.

2. Ustalenia dotycz>ce istniej>cego zagospodarowania:

1) wyklucza siC rozbudowC obiektów i zespołów zabudowy 

istniej>cych w dniu uchwalenia planu i nie spełniaj>cych 

jego ustaleM; ustalenie to obowi>zuje do czasu wyburze-

nia tych obiektów/zespołów lub ich przebudowy zgodnej 

z ustaleniami planu;

2) niezgodne z planem istniej>ce budynki mog> być podda-

wane remontom i przebudowie bez prawa powiCkszania 

kubatury budynku.

3. W przypadku przekształcania istniej>cej substancji budowli 

ochronnych nalecy dokonać uzgodnienia projektu z właW-
ciwym organem Obrony Cywilnej.

4. Na terenie objCtym planem znajduj> siC linie energetyczne 

Wredniego napiCcia. W s>siedztwie linii energetycznych 

obowi>zuj> ograniczenia dla wysokoWci zagospodarowania 

i lokalizacji obiektów na stały pobyt ludzi:

1) dla linii energetycznej Wredniego napiCcia 15 KV, szero-

koWć strefy wnosi po 7 m na kacd> stronC od osi słupów, 

w strefie ograniczeM wysokoWć zagospodarowania 

(obiektów) i usytuowanie pomieszczeM przeznaczonych 

na stały pobyt ludzi nalecy uzgodnić z właWciwym ge-

storem sieci energetycznej.

5. Obok obszaru objCtego planem przebiega linia kolejowa 

relacji Malbork – Braniewo;

1) tereny kolejowe w granicach objCtych planem stanowi> 

teren zamkniCty, oznaczony na rysunku planu symbolem 

TZ.

2) w s>siedztwie terenu kolejowego wystCpuje strefa 

ograniczeM dla lokalizacji zagospodarowania, w której 

obowi>zuj> przepisy o usytuowaniu budynków lub bu-

dowli w s>siedztwie linii kolejowej.

§ 15

  Ustalenia dla systemów komunikacji, 
zasady ich modernizacji i rozbudowy

1. Poszczególne tereny elementarne obsługiwane s> przez 

drogi publiczne i drogi wewnCtrzne oznaczone na rysunku 

planu.

2. Zasady obsługi komunikacyjnej poszczególnych terenów 

elementarnych zawieraj> ustalenia szczegółowe dla tych 

terenów.

3. Układ dróg publicznych o znaczeniu lokalnym tworz> drogi 

i ulice gminne:

1) na terenie 01: 01.07.KD.L – ulica klasy L (lokalna)

2) na terenie 02:

a) 02.03.KD.L – ulica klasy L (lokalna)

b) 02.04.KD.L – ulica klasy L (lokalna)

4. WewnCtrzny układ komunikacyjny tworz> ulice wewnCtrzne 

dojazdowe postulowane oznaczone na rysunku planu.
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5. Ogólne zasady dotycz>ce zapewnienia miejsc parkingo-

wych:

1) ustala siC minimalne wskaaniki zaspokojenia potrzeb 

parkingowych:

a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 2 sta-

nowiska postojowe na jeden budynek mieszkalny,

b) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – 

1 miejsce postojowe na mieszkanie,

c) dla funkcji usługowych: 1 miejsce na 40 m2 po-

wierzchni ucytkowej obiektu i 1 miejsce postojowe 

dla trzech ucytkowników (zatrudnionych),

2) obowi>zuje zaspokojenie potrzeb parkingowych 

w granicach działki lub posesji przynalecnej do budynku, 

o ile ustalenia szczegółowe dla poszczególnych terenów 

elementarnych nie stanowi> inaczej;

3) tymczasowe obiekty budowlane o funkcjach wywołuj>-

cych potrzeby parkingowe, a w szczególnoWci obiekty 

o funkcjach usługowych, podlegaj> powycszym wymo-

gom;

4) przebudowa, rozbudowa, nadbudowa istniej>cych 

obiektów, lokalizacja nowych obiektów o funkcjach 

okreWlonych w ustaleniach szczegółowych dla terenów 

elementarnych jako podstawowe przeznaczenie terenu 

a takce zmiana sposobu ucytkowania istniej>cych lokali i 

budynków, wymaga zaspokojenia potrzeb parkingowych 

zgodnie z zasadami ustalonymi w niniejszym ustCpie.

6. Ogólnych zasad dla komunikacji rowerowej nie ustala 

siC.

§ 16

  Ustalenia dla systemów infrastruktury technicznej, 
zasady ich modernizacji i rozbudowy

1. Ustala siC nastCpuj>ce zasady lokalizacji infrastruktury 

technicznej, a takce przebudowy, rozbudowy sieci i urz>-

dzeM istniej>cych:

1) w liniach rozgraniczaj>cych dróg, ulic, dojazdów i ci>gów 

pieszych po uzgodnieniu projektowanego przebiegu 

z odpowiednim zarz>dc> terenu,

2) na terenach wynikaj>cych z lokalizacji uzgodnionych na 

etapie projektowania,

3) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku 

planu wyznaczaj> pasy techniczne, które mog> być 
potrzebne dla prowadzenia sieci uzbrojenia terenu 

usytuowanych poza terenami okreWlonymi przez linie 

rozgraniczaj>ce ulic.

2. Zakłada siC zaopatrzenie w wodC z Centralnego Wodoci>gu 

cuławskiego poprzez rozbudowC istniej>cej komunalnej 

sieci wodoci>gowej.

3. Zakłada siC odprowadzenie Wcieków sanitarnych za po-

Wrednictwem sieci komunalnej do oczyszczalni Wcieków w 

Starym Polu poprzez rozbudowC istniej>cego systemu.

4. Odprowadzenie wód opadowych z ulic, placów i parkingów 

do sieci kanalizacji deszczowej, które przed odprowadze-

niem do zbiornika musz> być podczyszczone w stopniu 

zapewniaj>cym spełnienie wymagaM.

5. Zakłada siC zabezpieczenie pełnej dostCpnoWci do gazu 

przewodowego z sieci rozdzielczej.

6. Zakłada siC pełne zaopatrzenia w energiC elektryczn> 

z sieci bCd>cej w gestii zakładu energetycznego poprzez 

rozbudowC istniej>cego systemu.

7. Zaopatrzenie w ciepło z sieci ciepłowniczej lub indywidu-

alnych, niskoemisyjnych aródeł ciepła.

8. Gromadzenie odpadów stałych (zgodnie z obowi>zuj>c> 

ustaw> o odpadach i przyjCt> polityka gminy w tym zakre-

sie) w miejscach wyznaczonych w granicach własnoWci 

lub ucytkowania terenu, segregacja odpadów w miejscu 

ich powstawania; odpady komunalne wywocone poprzez 

słucby wyspecjalizowanych przedsiCbiorstw, do zakładu 

utylizacji odpadów; odpady inne wywocone we własnym 

zakresie na odpowiednie składowiska;

9. Przed zagospodarowaniem terenów objCtych planem na-

lecy:

1) wykonać aktualn> ocenC noWnoWci podłoca jako pod-

stawC do posadowienia i rozwi>zaM konstrukcyjnych 

budowli;

2) ustalić strefy ograniczonego ucytkowania bCd>cego 

pochodn> drogi krajowej nr 22 relacji Malbork – Elbl>g 

oraz zasady jej ucytkowania i zagospodarowania.

Rozdział 3
Ustalenia szczegółowe dla terenów elementarnych 

połoconych na TERENIE 01

§ 17

  Ustalenia dla terenu 01.U o pow. 0,23 ha

1. Przeznaczenie terenu

1) teren zabudowy usługowej

2) dopuszcza siC funkcje mieszkalne integralnie zwi>zane 

z prowadzon> działalnoWci> usługow>.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) kolorystyka zabudowy zgodna z ustaleniami zawartymi 

w § 8;

2) zasady lokalizacji reklam: na całym terenie obowi>zuje 

zakaz lokalizacji noWników reklamowych;

3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu:

1) obowi>zuje zachowanie i ochrona istniej>cego drzewo-

stanu

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej:

1) czCWć terenu połocona w obrCbie strefy konserwatorskiej 

„B” oznaczonej na rysunku planu.

5. Ustalenia dotycz>ce przestrzeni publicznej: nie ustala 

siC.

6. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy i zagospo-

darowania terenu:

1) ustala siC nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone 

na rysunku planu w odległoWci minimum 6 m od linii 

rozgraniczaj>cej ul. Grunwaldzkiej;

2) wskaanik powierzchni zabudowy w stosunku do po-

wierzchni działki lub terenu: 50%

3) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 

20%;

4) intensywnoWć zabudowy: maksymalna 1,25

5) wysokoWć zabudowy: maksymalna 10,0m.

6) kształt dachu: dach stromy o k>cie nachylenia 30-45 

stopni, wyklucza siC dachy mansardowe;

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-

gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów: nie 

ustala siC.

8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomoWci: nie 

ustala siC.

9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich ucytkowaniu: nie ustala siC.

10. Ustalenia obsługi komunikacyjnej:

1) dostCpnoWć drogowa: od ulicy Grunwaldzkiej (poza 

granicami planu)

2) wskaaniki zaspokojenia potrzeb parkingowych jak 

w § 15

11. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania 

terenów: nie ustala siC.

12. Stawka procentowa: nie dotyczy (nie nastCpuje wzrost 

wartoWci nieruchomoWci).
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§ 18

  Ustalenia dla terenu 01.02.MN o pow. 3,46 ha

1. Przeznaczenie terenu: teren zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej;

1) na całym terenie dopuszcza siC wył>cznie zabudowC 

jednorodzinn> wolnostoj>c>;

2) dopuszcza siC lokalizacjC usług jako towarzysz>cych 

podstawowemu przeznaczeniu terenu;

3) wyklucza siC lokalizacjC obiektów zwi>zanych z obsług> 

transportu samochodowego w szczególnoWci stacji paliw, 

parkingów dla samochodów ciCcarowych.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) kolorystyka zabudowy zgodna z ustaleniami zawartymi 

w § 8;

2) zasady lokalizacji reklam: na całym terenie obowi>zuje 

zakaz lokalizacji noWników reklamowych;

3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu:

1) obowi>zuje zachowanie i ochrona istniej>cego drzewo-

stanu

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej:

1) czCWć terenu połocona w obrCbie strefy konserwatorskiej 

„B” zaznaczonej na rysunku planu.

5. Ustalenia dotycz>ce przestrzeni publicznej: nie ustala 

siC.

6. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy i zagospo-

darowania terenu:

1) ustala siC nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone 

na rysunku planu w odległoWci minimum 8,0 m od linii 

rozgraniczaj>cej ul. Grunwaldzkiej i 01.06.KD.L

2) wskaanik powierzchni zabudowy w stosunku do po-

wierzchni działki lub terenu: maksimum 35%

3) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 

50%;

4) intensywnoWć zabudowy: maksymalna 0,3

5) wysokoWć zabudowy: maksymalnie 10,0m.

6) kształt dachu: dach stromy o k>cie nachylenia 30-45 

stopni, wyklucza siC dachy mansardowe;

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-

gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów: nie 

ustala siC.

8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomoWci:

1) wielkoWć nowo wydzielonych działek: minimalna 

1000m2

2) szerokoWć nowo wydzielonych działek: minimum 

20,0m

3) k>t połocenia granic działek w stosunku do pasa drogo-

wego: od 60-120 stopni

9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich ucytkowaniu: nie ustala siC.

10. Ustalenia obsługi komunikacyjnej:

1) dostCpnoWć drogowa: od ulicy Grunwaldzkiej (poza 

granicami planu) i od ul. 01.07.KD.L;

2) wskaaniki zaspokojenia potrzeb parkingowych jak 

w § 15:

11. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania 

terenów: nie ustala siC.

12. Stawka procentowa: nie dotyczy (nie nastCpuje wzrost 

wartoWci nieruchomoWci).

§ 19

  Ustalenia dla terenu 01.03.ZD o pow. 3,56 ha

1. Przeznaczenie terenu:

1) ogrody działkowe;

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: nie 

ustala siC

3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu:

1) obowi>zuje zachowanie i ochrona istniej>cego drzewo-

stanu;

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej:

1) czCWć terenu połocona w obrCbie strefy konserwatorskiej 

„B” zaznaczonej na rysunku planu.

5. Ustalenia dotycz>ce przestrzeni publicznej: nie ustala 

siC.

6. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy i zagospo-

darowania terenu: nie dotyczy

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-

gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów: nie 

ustala siC.

8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomoWci: nie 

dotyczy.

9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich ucytkowaniu: nie ustala siC.

10. Ustalenia obsługi komunikacyjnej: nie dotyczy.

11. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania 

terenów: nie ustala siC.

12. Stawka procentowa: nie dotyczy (nie nastCpuje wzrost 

wartoWci nieruchomoWci).

§ 20

  Ustalenia dla terenu 01.04.MU o pow. 0,45 ha

1. Przeznaczenie terenu

1) zabudowC mieszkaniow> dopuszcza siC wył>cznie w 

formie zabudowy jednorodzinnej wolnostoj>cej;

2) dla funkcji usługowych ustala siC:

a) wyklucza siC lokalizacjC funkcji publicznych,

b) dopuszcza siC funkcje usługowe w formie budynków lub 

lokali w budynkach o funkcji mieszkaniowej;

3) wyklucza siC lokalizacjC obiektów o ducym zatrudnie-

niu.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) kolorystyka zabudowy zgodna z ustaleniami zawartymi 

w § 8;

2) zasady lokalizacji reklam: na całym terenie obowi>zuje 

zakaz lokalizacji noWników reklamowych;

3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu:

1) obowi>zuje zachowanie i ochrona istniej>cego drzewo-

stanu;

2) w przypadku zlokalizowania zabudowy mieszkaniowej 

w strefi e oddziaływania hałasu i innych uci>cliwoWci z ty-

tułu s>siedztwa drogi krajowej do obowi>zków Inwestora 

i jego nastCpców prawnych nalecy poniesienie kosztów 

zwi>zanych z budow> urz>dzeM zabezpieczaj>cych 

przed ww. uci>cliwoWciami.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej:

1) czCWć terenu połocona w obrCbie strefy konserwatorskiej 

„B” oznaczonej na rysunku planu.

5. Ustalenia dotycz>ce przestrzeni publicznej: nie ustala 

siC.

6. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy i zagospo-

darowania terenu:

1) ustala siC nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone 

na rysunku planu na przedłuceniu fasady południowej 

budynku nr 19 przy ulicy Marynarki Wojennej;

2) wskaanik powierzchni zabudowy w stosunku do po-

wierzchni działki lub terenu: maksimum 35%;

3) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 

40%;

4) intensywnoWć zabudowy: maksymalna 0,3;

5) wysokoWć zabudowy: maksymalnie 10,0m;

6) kształt dachu: dach stromy o k>cie nachylenia 30-45 

stopni, wyklucza siC dachy mansardowe.
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7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-

gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów: nie 

ustala siC.

8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomoWci: do 

zachowania istniej>ce podziały. Dopuszcza siC scalanie 

istniej>cych działek.

9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich ucytkowaniu: nie ustala siC.

10. Ustalenia obsługi komunikacyjnej:

1) dostCpnoWć drogowa: od ulicy Marynarki Wojennej (na 

prawe skrCty);

2) wskaanik zaspokojenia potrzeb parkingowych jak 

w § 15

11. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania 

terenów: nie ustala siC.

12. Stawka procentowa: nie dotyczy (nie nastCpuje wzrost 

wartoWci nieruchomoWci).

§ 21

  Ustalenia dla terenu 01.05.U o pow. 6,18 ha

1. Przeznaczenie terenu: teren zabudowy usługowej

1) dopuszcza siC funkcje mieszkalne integralnie zwi>zane 

z prowadzon> działalnoWci> usługow>.

2) Obowi>zuje zakaz lokalizacji obiektów handlowych 

o powierzchni sprzedacy powycej 2000m2

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) kolorystyka zabudowy zgodna z ustaleniami zawartymi 

w § 8;

2) zasady lokalizacji reklam: na całym terenie obowi>zuje 

zakaz lokalizacji noWników reklamowych;

3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu:

1) obowi>zuje zachowanie i ochrona istniej>cego drzewo-

stanu;

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej:

1) czCWć terenu połocona w obrCbie strefy konserwatorskiej 

„B” oznaczonej na rysunku planu.

5. Ustalenia dotycz>ce przestrzeni publicznej: nie ustala 

siC.

6. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy i zagospo-

darowania terenu:

1) dla nowej ustala siC nieprzekraczalne linie zabudowy 

oznaczone na rysunku planu w odległoWci:

a) minimum 6 m od linii rozgraniczaj>cej ul. 01.07.

KD.L,

b) 20m od linii rozgraniczaj>cej ul. Marynarki Wojen-

nej

2) wskaanik powierzchni zabudowy w stosunku do po-

wierzchni działki lub terenu: 50%

3) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 

20%;

4) intensywnoWć zabudowy: 0,7

5) wysokoWć zabudowy: maksymalna 12,0m.

6) kształt dachu: dach stromy o k>cie nachylenia 30-45 

stopni, wyklucza siC dachy mansardowe;

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-

gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów: nie 

ustala siC.

8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomoWci: nie 

ustala siC.

9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich ucytkowaniu: nie ustala siC.

10. Ustalenia obsługi komunikacyjnej:

1) dostCpnoWć drogowa: od ulicy Marynarki Wojennej (na 

prawe skrCty) i od ulicy 01.07.KD.L;

2) wskaanik zaspokojenia potrzeb parkingowych jak 

w § 15

11. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania 

terenów: nie ustala siC.

12. Stawka procentowa: nie dotyczy (nie nastCpuje wzrost 

wartoWci nieruchomoWci).

§ 22

  Ustalenia dla terenu 01.06.MM o pow. 3,71 ha

1. Przeznaczenie terenu: teren zabudowy mieszkaniowej;

1) funkcja dopuszczalna: zabudowa usługowa;

2) dopuszcza siC lokalizacjC usług jako towarzysz>cych 

podstawowemu przeznaczeniu terenu;

3) wyklucza siC lokalizacjC obiektów zwi>zanych z obsług> 

transportu samochodowego w szczególnoWci stacji paliw, 

parkingów dla samochodów ciCcarowych.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) kolorystyka zabudowy zgodna z ustaleniami zawartymi 

w § 8;

2) zasady lokalizacji reklam: na całym terenie obowi>zuje 

zakaz lokalizacji noWników reklamowych;

3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu:

1) obowi>zuje zachowanie i ochrona istniej>cego drzewo-

stanu;

2) w przypadku zlokalizowania zabudowy mieszkaniowej 

w strefi e oddziaływania hałasu i innych uci>cliwoWci 

z tytułu s>siedztwa drogi krajowej do obowi>zków In-

westora i jego nastCpców prawnych nalecy poniesienie 

kosztów zwi>zanych z budow> urz>dzeM zabezpiecza-

j>cych przed ww. uci>cliwoWciami.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej:

1) czCWć terenu połocona w obrCbie strefy konserwatorskiej 

„B” oznaczonej na rysunku planu.

5. Ustalenia dotycz>ce przestrzeni publicznej: nie ustala 

siC.

6. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy i zagospo-

darowania terenu:

1) dla nowej zabudowy ustala siC nieprzekraczalne linie 

zabudowy oznaczone na rysunku planu 15m od ulicy 

Marynarki Wojennej i 6,0m od ulicy 01.07.KD.L

2) wskaanik powierzchni zabudowy w stosunku do po-

wierzchni działki lub terenu: maksimum 35%

3) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 

40%;

4) intensywnoWć zabudowy: 0,7

5) wysokoWć zabudowy: maksymalna 10,0m.

6) kształt dachu: dach stromy o k>cie nachylenia 30-45 

stopni, wyklucza siC dachy mansardowe;

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-

gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów: nie 

ustala siC
8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomoWci:

1) wielkoWć nowo wydzielonych działek: minimalna 

1000m2

2) szerokoWć nowo wydzielonych działek: dowolna

3) k>t połocenia granic działek w stosunku do pasa drogo-

wego: od 60-120 stopni

9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich ucytkowaniu: nie ustala siC.

10. Ustalenia obsługi komunikacyjnej:

1) dostCpnoWć drogowa: od ulicy Marynarki Wojennej (na 

prawe skrCty) (poza granicami planu) i od ul. 01.07.

KD.L;

2) wskaanik zaspokojenia potrzeb parkingowych jak 

w § 15

11. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania 

terenów: nie ustala siC.

12. Stawka procentowa: ustala siC stawkC procentow> słuc>-
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c> naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 Ustawy 

o Planowaniu Przestrzennym w wysokoWci 30%.

§ 23

  Ustalenia dla terenu 01.07.KD.L. o pow. 0,69 ha

1. Przeznaczenie terenu:

1) ulica klasy L (lokalna) w terenie niezabudowanym;

2. Ustalenia dotycz>ce parametrów i wskaaników kształtowa-

nia zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych: 15,0m;

2) prCdkoWć projektowa: 40km;

3) szerokoWć pasa ruchu – 3,0m;

4) przekrój – jedna jezdnia, dwa pasy ruchu;

5) dostCpnoWć do terenów przyległych – bez ograniczeM;

6) wyposacenie – chodniki;

3. Powi>zanie z układem zewnCtrznym: poprzez skrzycowanie 

z ul. Grunwaldzk>.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej: nie dotyczy

5. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu: odpro-

wadzanie wód opadowych do kanalizacji deszczowej;

6. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania te-

renów: nie ustala siC.

7. Ustalenia dotycz>ce kształtowania przestrzeni publicznej: 

nie ustala siC.

1) mała architektura: dopuszcza siC;

2) noWniki reklamowe: dopuszcza siC
3) tymczasowe obiekty usługowo – handlowe: dopuszcza 

siC obiekty stanowi>ce tradycyjne wyposacenie ulic, np. 

kioski z pras>, punkty sprzedacy biletów, budki telefo-

niczne, wiaty przystankowe, noWniki reklamowe w tym 

równiec na lokalizacjach tymczasowych,

4) urz>dzenia techniczne: dopuszcza siC
5) zieleM: dopuszcza siC

8. Stawka procentowa: nie dotyczy (nie nastCpuje wzrost 

wartoWci nieruchomoWci).

Rozdział 4
Ustalenia szczegółowe dla terenów elementarnych 

połoconych na TERENIE 02

§ 24

  Ustalenia dla terenu 02.01.MN o pow. 9,35 ha

1. Przeznaczenie terenu: teren zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej;

1) Na całym terenie dopuszcza siC wył>cznie zabudowC 

jednorodzinn> wolnostoj>c>;

2) Dopuszcza siC lokalizacjC usług jako towarzysz>cych 

podstawowemu przeznaczeniu terenu;

3) Wyklucza siC lokalizacjC obiektów zwi>zanych z obsług> 

transportu samochodowego w szczególnoWci stacji paliw, 

parkingów dla samochodów ciCcarowych.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) kolorystyka zabudowy zgodna z ustaleniami zawartymi 

w § 8;

2) zasady lokalizacji reklam: na całym terenie obowi>zuje 

zakaz lokalizacji noWników reklamowych;

3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu:

1) na terenie wydzielenia wewnCtrznego oznaczonego na 

rysunku planu jako 02.01/1, 02.01/2 obowi>zuje ukształ-
towanie zieleni w formie zwartej grupy drzew i krzewów 

(biogrupy) zajmuj>cych min. 75% powierzchni terenu 

02.01/1, 02.01/2 na kacdej działce, o nastCpuj>cych 

cechach:

a) obowi>zuje zrócnicowany skład gatunkowy, z przewa-

g> gatunków liWciastych, odpowiednich geografi cznie 

i siedliskowo

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej:

 na obszarze terenu 02.01 nie wystCpuj> tereny i obiekty 

podlegaj>ce ochronie konserwatorskiej.

5. Ustalenia dotycz>ce przestrzeni publicznej: nie ustala 

siC.

6. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy i zagospo-

darowania terenu:

1) ustala siC nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone 

na rysunku planu:

a) w odległoWci 6 m od linii rozgraniczaj>cej ul. 02.03.

KD.L, 02.04.KD.L oraz od ul. Mickiewicza (poza 

granicami planu);

b) w odległoWci 6 m od linii rozgraniczaj>cej ulic we-

wnCtrznych postulowanych w planie;

2) parametry zagospodarowania terenu:

a) wskaanik powierzchni zabudowy w stosunku do 

powierzchni działki lub terenu: maksimum 35%;

b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 

50%;

3) parametry zabudowy:

  a) intensywnoWć zabudowy: maksymalna 0,3;

  b) wysokoWć zabudowy: maksymalnie 10,0m.

4) kształt dachu: dach stromy o k>cie nachylenia 30-45 

stopni, wyklucza siC dachy mansardowe;

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów pod-

legaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów: 

nie wystCpuj> tereny i obiekty podlegaj>ce ochronie na 

podstawie odrCbnych przepisów.

8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomoWci:

1) wielkoWć nowo wydzielonych działek: minimalna 

1000m2

2) szerokoWć nowo wydzielonych działek: minimalna 

20,0m2

3) k>t połocenia granic działek w stosunku do pasa drogo-

wego: od 60-120 stopni

9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich ucytkowaniu: nie ustala siC.

10. Ustalenia obsługi komunikacyjnej:

1) obowi>zuje obsługa komunikacyjna poprzez ulice 

oznaczone jako 02.03.KD.L, 02.04.KD.L oraz ulice 

Mickiewicza (poza granicami planu)

2) wskaanik zaspokojenia potrzeb parkingowych jak w § 

15

11. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania 

terenów: nie ustala siC.

12. Stawka procentowa: nie dotyczy (nie nastCpuje wzrost 

wartoWci nieruchomoWci).

§ 25

  Ustalenia dla terenu 02.02.MN o pow. 7,06 ha

1. Przeznaczenie terenu: teren zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej;

1) Na całym terenie dopuszcza siC wył>cznie zabudowC 

jednorodzinn> wolnostoj>c>;

2) Dopuszcza siC lokalizacjC usług jako towarzysz>cych 

podstawowemu przeznaczeniu terenu;

3) Wyklucza siC lokalizacjC obiektów zwi>zanych z obsług> 

transportu samochodowego w szczególnoWci stacji paliw, 

parkingów dla samochodów ciCcarowych.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) kolorystyka zabudowy zgodna z ustaleniami zawartymi 

w § 8;

2) zasady lokalizacji reklam: na całym terenie obowi>zuje 

zakaz lokalizacji noWników reklamowych;

3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu: nie 

ustala siC.
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4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej:

1) na obszarze terenu 02 nie wystCpuj> tereny i obiekty 

podlegaj>ce ochronie konserwatorskiej.

5. Ustalenia dotycz>ce przestrzeni publicznej: nie ustala 

siC.

6. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy i zagospo-

darowania terenu:

1) ustala siC nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone 

na rysunku planu:

a) w odległoWci 6 m od linii rozgraniczaj>cej ul. 02.03.

KD.L, 02.04.KD.L oraz od ul. Mickiewicza (poza 

granicami planu);

b) w odległoWci 6 m od linii rozgraniczaj>cych ulic we-

wnCtrznych, postulowanych w planie;

2) wskaanik powierzchni zabudowy w stosunku do po-

wierzchni działki lub terenu: maksimum 35%;

3) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 

50%;

4) intensywnoWć zabudowy: maksymalna 0,3;

5) wysokoWć zabudowy: maksymalna 10,0m;

6) Kształt dachu: dach stromy o k>cie nachylenia 30-45 

stopni, wyklucza siC dachy mansardowe;

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów pod-

legaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów: 

nie wystCpuj> tereny i obiekty podlegaj>ce ochronie na 

podstawie odrCbnych przepisów.

8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomoWci:

1) wielkoWć nowo wydzielonych działek: minimalna 

1000m2, nie dotyczy fragmentów maj>cych kontynuacjC 

na obszarze poza granic> planu w czCWci południowej;

2) szerokoWć nowo wydzielonych działek: minimalna 

20,0m2;

3) k>t połocenia granic działek w stosunku do pasa drogo-

wego: od 60-120 stopni.

9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich ucytkowaniu: nie ustala siC.

10. Ustalenia obsługi komunikacyjnej:

1) obowi>zuje obsługa komunikacyjna poprzez ulice 

oznaczone jako 02.04.KD.L oraz ulice Prusa (poza 

granicami planu);

2) wskaanik zaspokojenia potrzeb parkingowych jak 

w § 15

11. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania 

terenów: nie ustala siC.

12. Stawka procentowa: nie dotyczy (nie nastCpuje wzrost 

wartoWci nieruchomoWci).

§ 26

  Ustalenia dla terenu 02.03.KD.L. o pow. 0,45 ha

1. Przeznaczenie terenu:

1) ulica klasy L (lokalna) w terenie niezabudowanym;

2. Ustalenia dotycz>ce parametrów i wskaaników kształtowa-

nia zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych 15m;

2) prCdkoWć projektowa 40km;

3) szerokoWć pasa ruchu – 3,0m;

4) przekrój – jedna jezdnia, dwa pasy ruchu;

5) dostCpnoWć do terenów przyległych – bez ograniczeM;

6) wyposacenie – chodniki, Wciecka rowerowa;

3. Powi>zanie z układem zewnCtrznym: poprzez skrzycowanie 

z ul. Mickiewicza.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej: nie dotyczy

5. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu: odpro-

wadzanie wód opadowych do kanalizacji deszczowej;

6. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania te-

renów: nie ustala siC.

7. Ustalenia dotycz>ce kształtowania przestrzeni publicz-

nej:

1) mała architektura: dopuszcza siC;

2) noWniki reklamowe: dopuszcza siC;

3) tymczasowe obiekty usługowo – handlowe: dopuszcza 

siC obiekty stanowi>ce tradycyjne wyposacenie ulic, np. 

kioski z pras>, punkty sprzedacy biletów, budki telefo-

niczne, wiaty przystankowe, noWniki reklamowe w tym 

równiec na lokalizacjach tymczasowych;

4) urz>dzenia techniczne: dopuszcza siC;

5) zieleM: dopuszcza siC.

8. Stawka procentowa: nie dotyczy (nie nastCpuje wzrost 

wartoWci nieruchomoWci).

§ 27

  Ustalenia dla terenu 02.04.KD.L. o pow. 0,48 ha

1. Przeznaczenie terenu:

1) ulica klasy L (lokalna) w terenie niezabudowanym;

2. Ustalenia dotycz>ce parametrów i wskaaników kształtowa-

nia zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych 15m;

2) prCdkoWć projektowa 40km;

3) szerokoWć pasa ruchu – 3,0m;

4) przekrój – jedna jezdnia, dwa pasy ruchu;

5) dostCpnoWć do terenów przyległych – bez ograniczeM;

6) wyposacenie – chodniki, Wciecka rowerowa;

3. Powi>zanie z układem zewnCtrznym: poprzez skrzycowanie 

z ul. Prusa.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej: nie dotyczy

5. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu: odpro-

wadzanie wód opadowych do kanalizacji deszczowej;

6. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania te-

renów: nie ustala siC.

7. Ustalenia dotycz>ce kształtowania przestrzeni publicz-

nej:

1) mała architektura: dopuszcza siC;

2) noWniki reklamowe: dopuszcza siC;

3) tymczasowe obiekty usługowo – handlowe: dopuszcza 

siC obiekty stanowi>ce tradycyjne wyposacenie ulic, np. 

kioski z pras>, punkty sprzedacy biletów, budki telefo-

niczne, wiaty przystankowe, noWniki reklamowe w tym 

równiec na lokalizacjach tymczasowych;

4) urz>dzenia techniczne: dopuszcza siC;

5) zieleM: dopuszcza siC.

8. Stawka procentowa: nie dotyczy (nie nastCpuje wzrost 

wartoWci nieruchomoWci).

§ 28

  Ustalenia dla terenu 02.05.KK/TZ/o pow. 0,56 ha

Teren Kolejowy ZamkniCty.

Rozdział 5

§ 29

  Ochrona gruntów rolnych i leWnych

  Grunty rolne o ł>cznej powierzchni 3,79ha uzyskały zgodC 

na przeznaczenie na cele nierolnicze decyzj> Ministra Rolni-

ctwa i Rozwoju Wsi nr GZ.tr.057-602-201/8 z dnia 2007.06.23 

Pozostałe tereny nie wymagaj> uzyskania zgody na przezna-

czenie gruntów na cele nierolnicze.
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Rozdział 6
Przepisy koMcowe

§ 30

  Traci moc we fragmentach objCtych niniejszym planem, 

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi 

Stare Pole i Krzycanowo w Gminie Stare Pole uchwalony 

uchwał> Rady Gminy nr XXVIII/213/2002 z dnia 7 paadziernika 

2002 r., (Dz.Urz. Województwa Pomorskiego nr 25 z 2003, 

poz. 263).

§ 31

  Uchwała wchodzi w cycie po upływie 30 dni od dnia jej 

ogłoszenia w Dzienniku UrzCdowym Województwa Pomor-

skiego.

Przewodnicz>cy Rady

Jan Pawlina

Zał>cznik nr 1

do Uchwały Nr XX/144/08

Rady Gminy Stare Pole

z dnia 27 listopada 2008 r.
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Zał>cznik nr 2

do Uchwały Nr XX/144/08

Rady Gminy Stare Pole

z dnia 27 listopada 2008 r.

ROZSTRZYGNIBCIE W SPRAWIE ROZPATRZENIA 
UWAG DO PROJEKTU PLANU

  Uchwał> nr IV/33/2007 Rady Gminy Stare Pole z dnia 27 

lutego 2007 r. przyst>piono do sporz>dzenia zmiany miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu wsi 

Stare Pole i Krzycakowo w Gminie Stare Pole.

  Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

z 2003 r. Nr 80 poz. 717) kacdy, kto kwestionuje ustalenia 

przyjCte w projekcie planu moce wnieWć uwagi w terminie 

14 dni od daty zakoMczenia wyłocenia projektu planu do pub-

licznego wgl>du, tj. do dnia 27 sierpnia 2008 r.

  Na podstawie art. 17 pkt 10), 11), 12), 13), ustawy z dnia 

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717) Wójt Gminy 

Godkowo rozpatruje uwagi wniesione do projektu planu 

i rozstrzyga o sposobie ich uwzglCdnienia w projekcie pla-

nu.

  Na podstawie art. 17 pkt 14), ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717) Wójt Gminy Godkowo przed-

stawia Radzie Gminy projekt planu wraz z list> nieuwzglCdnio-

nych uwag. Na podstawie art. 20 ust. 1 Rada Gminy rozstrzyga 

o sposobie rozpatrzenia uwag do planu.

Projekt planu został wyłocony do publicznego wgl>du (wraz 

z prognoz> oddziaływania na Wrodowisko) w dniach od 

18 sierpnia 2008 r. do 18 wrzeWnia 2008 r. W ustawowym 

terminie, tj. do dnia 3 paadziernika 2008 r. nie zgłoszono 

cadnych uwag do projektu zmiany miejscowego planu za-

gospodarowania przestrzennego dla terenu wsi Stare Pole i 

Krzycakowo w Gminie Stare Pole.

Zał>cznik nr 3

do Uchwały Nr XX/144/08

Rady Gminy Stare Pole

z dnia 27 listopada 2008 r.

ROZSTRZYGNIBCIE
O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W PLANIE, 

INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEb= DO ZADAL 

WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH 
ICH FINANSOWANIA

  Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 

80, poz. 717, ze zm.), art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 

8 marca 1999 r. o samorz>dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. 

Nr 142, poz. 1591, ze zm.) oraz na podstawie ustawy z dnia 

30 czerwca 2005 r. o fi nansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. 

Nr 249, poz. 2104, ze zm.) rozstrzyga siC,  

co nastCpuje:

I. Zadania własne gminy
 Do zadaM własnych gminy z zakresu infrastruktury technicz-

nej, fi nansowanych z udziałem Wrodków z budcetu gminy 

zalicza siC:

— budowC dróg gminnych wraz z ich oWwietleniem,

— budowC wodoci>gów i urz>dzeM wodoci>gowych,

— budowC kanalizacji sanitarnej z urz>dzeniami,

— budowC kanalizacji deszczowej z urz>dzeniami,

 Przepisom o fi nansach publicznych podlegaj> inwestycje, 

które realizowane s> z udziałem Wrodków publicznych 

zdefi niowanych w § 3 ustawy o fi nansach publicznych 

oraz Wrodków pochodz>cych z funduszy strukturalnych UE 

(art. 110 ust. 1 pkt 1)

 Pozostałe zadania własne gminy z zakresu infrastruktury 

technicznej, okreWlone w art. 7 ust. 1 ustawy o samorz>dzie 

gminnym, jak

a) zaopatrzenie w energiC elektryczn>,

b) zaopatrzenie w energiC ciepln>,

c) zaopatrzenie w gaz,

 podlegaj> dodatkowo regulacjom ustawy Prawo energe-

tyczne. Zaopatrzenie w te media realizuj> przedsiCbior-

stwa energetyczne. Inwestycje z zakresu zaopatrzenia 

nie s> fi nansowane z udziałem Wrodków z budcetu gminy. 

Wskazane w ustawie Prawo energetyczne zadania własne 

gminy, fi nansowane z jej budcetu, obejmuj> wykonanie 

oWwietlenia dróg, tych których gmina jest zarz>dc> – czyli 

dróg gminnych.

II Budowa dróg
1. Układ dróg publicznych o znaczeniu lokalnym tworz> drogi 

i ulice gminne:

1) na terenie 01: 01.07.KD.L – ulica klasy L (lokalna)

2) na terenie 02:

a) 02.03.KD.L – ulica klasy L (lokalna)

b) 02.04.KD.L – ulica klasy L (lokalna)

2. WewnCtrzny układ komunikacyjny tworz> dojazdy, ci>gi 

pieszo-jezdne oznaczone na rysunku planu.

3. Do układu dróg gminnych mog> być zaliczone inne drogi, 

zgodnie z odpowiednimi uchwałami Rady Gminy.

 Budowa dróg publicznych (gminnych) o znaczeniu lokal-

nym nalecy do zadaM własnych gminy. KolejnoWć budowy 

poszczególnych dróg bCdzie uzalecniona od rozkładu 

intensywnoWci inwestycji i skoordynowana z budow> nie-

zbCdnego uzbrojenia dla danego terenu. Z drugiej strony 

tereny przeznaczone w planie do zagospodarowania bCd> 

dopuszczane do zainwestowania w taki sposób, by umoc-
liwić spójne przygotowanie poszczególnych terenów w 

zakresie obsługi komunikacyjnej i infrastrukturalnej. Ogólne 

zasady fi nansowania powycszych przedsiCwziCć zostały 

przedstawione w punkcie V. Zasady realizacji inwestycji.

III. Uzbrojenie terenu
 Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu zaopa-

trzenia w wodC
 PrzyjCto nastCpuj>ce załocenia do koncepcji zaopatrzenia 

w wodC:

1) zaopatrzenie w wodC istniej>cej i projektowanej za-

budowy bCdzie siC odbywać z istniej>cego systemu 

wodoci>gowego wsi Stare Pole poprzez rozbudowC 

sieci wodoci>gowej w układzie pierWcieniowo – promie-

nistym;

2) nalecy zapewnić dostawC wody dla terenów projektowa-

nej zabudowy w odpowiedniej iloWci i pod odpowiednim 

ciWnieniem,

3) projektuje siC wł>czenie projektowanego układu wodo-

ci>gowego do istniej>cego odcinka wodoci>gu gmin-

nego φ160 w drodze 02.03.KDL oraz φ  110 w drodze 

02.04.KDL,

4) projektowan> sieć nalecy lokalizować w liniach rozgra-

niczaj>cych dróg, ci>gów pieszo – jezdnych,

5) wodC dla celów p.poc. zapewni siC z istniej>cej i projek-

towanej sieci wodoci>gowej, uzbrojonej w hydranty.

Zasady modernizacji, rozbudowy 
i budowy systemu kanalizacji sanitarnej

  PrzyjCto nastCpuj>ce załocenia do koncepcji odprowadze-

nia Wcieków sanitarnych:
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1) obowi>zuje pełne skanalizowanie obszarów przezna-

czonych pod zabudowC i odprowadzenie powstaj>cych 

Wcieków do istniej>cej oczyszczalni Wcieków w Starym 

Polu poprzez system kanalizacji sanitarnej;

2) Wcieki z istniej>cej i projektowanej zabudowy odprowa-

dzane bCd> lokaln> kanalizacj> grawitacyjno pompow> 

do istniej>cej kanalizacji sanitarnej wsi Stare Pole i dalej 

do oczyszczalni Wcieków, dopuszcza siC budowC dodat-

kowej przepompowni Wcieków na terenie 02.01/2 jeWli 
na etapie projektu budowlanego, po dokładnej analizie 

terenu na mapie do celów projektowych, zaistnieje taka 

koniecznoWć;
3) dopuszcza siC, do czasu wybudowania zbiorczego 

systemu odprowadzania Wcieków, stosowanie zbiorni-

ków bezodpływowych pod warunkiem zachowania ich 

szczelnoWci,

4) wyklucza siC zrzut Wcieków sanitarnych, przemysłowych, 

technicznych i innych do gruntu i wód powierzchniowych 

bez oczyszczenia.

Zasady modernizacji, rozbudowy 
i budowy kanalizacji deszczowej

PrzyjCto nastCpuj>ce załocenia do koncepcji:

1) z Terenu 01 wody opadowe nalecy odprowadzać do 

istniej>cych kanałów kanalizacji deszczowej zlokalizo-

wanych w pobliskich drogach obsługuj>cych poszcze-

gólne tereny lub poprzez odrCbne systemy odwadnia-

j>ce słuc>ce do zagospodarowania wód opadowych 

w obrCbach terenów inwestycyjnych, a takce poprzez 

magazynowanie w zbiornikach retencyjnych przezna-

czonych do celów p.poc;
2) wody opadowe z terenów usługowych o potencjalnych 

powierzchniach zanieczyszczonych mog> być odpro-

wadzone do kanalizacji deszczowej po uprzednim 

podczyszczeniu na właWciwych urz>dzeniach zlokali-

zowanych w granicach posiadanej własnoWci,

3) wody opadowe z Terenu 01 nalecy zagospodarować 
w obrCbie terenów inwestycyjnych poprzez zastoso-

wanie urz>dzeM wykorzystuj>cych proces infi ltracji do 

gruntu,

4) dopuszcza siC odprowadzenie wód opadowych z te-

renów poszczególnych działek do projektowanej k.d. 

w drogach obsługuj>cych zabudowC Terenu 01 po jej 

zrealizowaniu,

5) do czasu wybudowania projektowanej kanalizacji desz-

czowej nalecy zachować istniej>c> sieć cieków i rowów 

melioracyjnych;

6) system kanalizacji deszczowej powinien być wypo-

sacony w niezbCdne, wynikaj>ce z przepisów prawa, 

urz>dzenia i rozwi>zania chroni>ce Wrodowisko;

7) na wprowadzenie Wcieków deszczowych do Wrodowiska 

(rowów, cieków) nalecy uzyskać pozwolenie wodnopraw-

ne.

IV. Zasady realizacji inwestycji
 Istotnym czynnikiem wpływaj>cym na atrakcyjnoWć inwe-

stycyjn> obszaru objCtego planem miejscowym jest fakt 

powstania nowego terenu zarówno zabudowy mieszkanio-

wej jaki zapewnienie terenów korzystnych do inwestycji dla 

funkcji komercyjnych.

 Podstawowym zadaniem dla gminy Stare Pole jest wypo-

sacenie obszarów rozwojowych w infrastrukturC niezbCdn> 

dla rozwoju aktywnoWci gospodarczej i zaspokojenia po-

trzeb mieszkaniowych. Obszary posiadaj>ce podstawow> 

infrastrukturC s> atrakcyjne dla inwestorów, nie musz> oni 

bowiem ponosić ducych nakładów na inwestycje towarzy-

sz>ce. Wychodz>c naprzeciw inwestorom gmina Stare Pole 

stara siC, tam gdzie to jest niezbCdne, wyposacyć teren w 

kompletn> infrastrukturC techniczn>.

1. Tereny przeznaczone w planie do zagospodarowania 

bCd> dopuszczane do zainwestowania w taki sposób, by 

umocliwić spójne przygotowanie poszczególnych terenów 

w zakresie obsługi komunikacyjnej i infrastrukturalnej.

2. Istotnym celem stanie siC biec>ce koordynowanie realizacji 

modernizacji oraz rozbudowy sieci drogowej i infrastruktury 

technicznej.

3. Stosowanie zasady realizacji przedsiCwziCć komplekso-

wych, ł>cz>cych wykonawstwo robót drogowych oraz urz>-

dzeM technicznych zwi>zanych z drog> z innymi brancami 

infrastruktury technicznej, pozwoli uzyskać oszczCdnoWci 

na czCWci wspólnej robót oraz rozwi>zać problem kolizji 

technicznych.

 O kolejnoWci aktywizacji terenów rozwojowych bCd> z jednej 

strony decydować czynniki rynkowe, które bCd> wynikały ze 

skłonnoWci do sprzedacy gruntów po okreWlonych cenach. 

Z drugiej – gmina Stare Pole bCdzie uruchamiać tereny 

tylko w takim zakresie, w jakim mocna je bCdzie uzbroić 
i przygotować do inwestycji.

 S>siedztwo terenów przeznaczonych do zainwestowania 

jest juc czCWciowo uzbrojone, co bCdzie pozwalało stop-

niowo otwierać kolejne obszary do zagospodarowania.

V. `ródła fi nansowania inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej

 `ródła fi nansowania bCd> stanowić: Wrodki pochodz>ce 

z budcetu gminy (Wrodki własne), Wrodki pomocowe, party-

cypacja inwestorów w kosztach budowy. BCdzie to realizo-

wane za pomoc> montacy fi nansowych, ogólnie przyjCtej 

metody konstruowania budcetu projektów.

 Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicz-

nej dla terenu objCtego planem miejscowym:

I. Opracowanie planu fi nansowego zapewniaj>cego realiza-

cjC inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej dla terenu 

objCtego planem, stanowi>cego podstawC konstruowania 

budcetów rocznych.

II. Wynegocjowanie i zawarcie z partnerami publicznymi 

i prywatnymi umów na współfi nansowanie zapisanych 

w planie fi nansowym przedsiCwziCć bCd>cych podstaw> 

budowy montacy fi nansowych niezbCdnych do realizacji 

inwestycji.

III. Zapewnienie fi nansowania programów lokalnych, w takim 

stopniu, aby gmina posiadała udział własny niezbCdny do 

ubiegania siC o Wrodki pomocowe.

IV. Wsparcie fi nansów gminy Wrodkami zewnCtrznymi (kre-

dytami, pocyczkami, dotacjami, emisj> obligacji), w celu 

zapewnienia Wrodków na szczególnie kosztowne w rea-

lizacji projekty, np. w zakresie infrastruktury technicznej 

i drogownictwa.
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