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wniosek nauczyciela, a w przypadku nauczycieli, o których 

mowa w ust. 4, na ich wspólny wniosek. Nauczycielowi 

dodatek przyznaje dyrektor, a dyrektorowi – organ prowa-

dz>cy szkołC.

6. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczy-

cielowi:

1) niezalecnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez 

niego lokalu mieszkalnego,

2) od pierwszego dnia miesi>ca nastCpuj>cego po miesi>-

cu, w którym nauczyciel złocył wniosek o jego przyzna-

nie.

7. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie 

wykonywania pracy, a takce w okresach:

1) nie Wwiadczenia pracy, za które przysługuje wynagro-

dzenie,

2) korzystania z urlopu wychowawczego.

8. Do członków rodziny, o których mowa w ust. 3:

  zalicza siC:

— dziecko do ukoMczenia 16 roku cycia, a jeceli kształci 

siC w szkole – do czasu ukoMczenia nauki, nie dłucej 

jednak nic do ukoMczenia 25 lat cycia. Jeceli ukoMcze-

nie 25 lat cycia przypada na ostatni lub przedostatni 

rok nauki w szkole, odpowiednio do zakoMczenia 

biec>cego lub nastCpnego roku nauki.,

— małconka przebywaj>cego w domu pomocy społecz-

nej, jeceli za jego pobyt rodzina ponosi odpłatnoWć.
   nie zalicza siC:

— dzieci pozostaj>cych w zwi>zku małceMskim, kształ-
c>cych siC w szkole wojskowej lub innej szkole 

zapewniaj>cej nieodpłatne pełne utrzymanie (za-

kwaterowanie, wycywienie, umundurowanie itp.), 

przebywaj>cych w domu pomocy społecznej, w domu 

dziecka lub innej placówce opiekuMczo – wychowaw-

czej – jeceli za pobyt rodzina nie ponosi odpłatnoWci, 

albo w zakładzie poprawczym lub karnym,

— małconka przebywaj>cego w domu pomocy społecz-

nej, jeceli za jego pobyt rodzina nie ponosi odpłatno-

Wci.

§ 18

  Niniejszy Regulamin został uzgodniony z:

1) Zarz>dem Zwi>zku Nauczycielstwa Polskiego Oddział 
w Lisewie Malborskim,

2) MiCdzyzakładow> Komisj> Pracowników OWwiaty i Wy-

chowania NSZZ „SolidarnoWć” Ziemii Malborskiej w Mal-

borku.

§ 19

  Wykonanie uchwały powierza siC Wójtowi Gminy Lichno-

wy.

§ 20

  Traci moc Uchwała Nr XXII/215/08 Rady Gminy Lichnowy 

z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia Regulaminu 

okreWlaj>cego wysokoWć oraz szczegółowe warunki przyzna-

wania nauczycielom dodatków za wysługC lat, motywacyjnego, 

funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki oblicza-

nia i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe 

i godziny doraanych zastCpstw, wysokoWć nagród ze specjal-

nego funduszu nagród, a takce wysokoWć oraz szczegółowe 

zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkanio-

wego (Dziennik UrzCdowy Województwa Pomorskiego 

z 21.01.2009 r. Nr 8, poz. 234).

§ 21

  Uchwała wchodzi w cycie po upływie 14 dni od dnia ogło-

szenia w Dzienniku UrzCdowym Województwa Pomorskiego 

z moc> obowi>zuj>c> od 1 stycznia 2009 r.

Przewodnicz>cy

Rady Gminy

Jan Michalski

*) Przez współmałconka i dzieci, o których mowa w ust. 3, rozumie 

siC:

1) dzieci własne uprawnionego, dzieci jego małconka i dzieci 

przysposobione,

2) wnuki, rodzeMstwo i inne dzieci – których opiekunem prawnym 

został ustanowiony uprawniony lub jego małconek,

3) dzieci przyjCte na wychowanie w ramach rodziny zastCpczej,

4) współmałconka – osoba pozostaj>ca w zwi>zku małceMskim i 

nie posiadaj>ca cadnych aródeł dochodu.
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UCHWAŁA Nr XXV/175/2008

Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej

z dnia 16 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu połoconego 

pomiCdzy ul. GdaMsk> a wodami Zalewu WiWlanego od działki nr 368/4 do działki nr 642 w Krynicy Morskiej 

w rejonie Portu beglarskiego przy ul. GdaMskiej.

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

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

Nr 80, poz. 717 zm: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, 

poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 

2006 Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, 

poz. 880, z 2008 r. Nr 123, poz. 803) i 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. Nr 142, poz. 1591, zm.: z 2002 r. Nr 

23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 

1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, 

poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, 

z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 

17, poz. 128 i 181 poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48 poz. 327, 

Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218) Rada Miejska w Krynicy 

Morskiej uchwala, co nastCpuje:

§ 1

  Maj>c na uwadze ustalenia “Studium uwarunkowaM i kie-

runków zagospodarowania przestrzennego Krynicy Morskiej” 

uchwalonego uchwał> nr III/24/02 Rady Miasta Krynica Morska 

z 30 grudnia 2002 r. uchwala siC zmianC miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu połoconego po-

miCdzy ul. GdaMsk> a wodami Zalewu WiWlanego od działki 

nr 368/4 do działki nr 642 w Krynicy Morskiej w rejonie Portu 

beglarskiego przy ul. GdaMskiej zwan> dalej “zmian> planu”. 

Granice opracowania zmiany planu przebiegaj> wzdłuc linii 

Poz. 1475, 1476



Dziennik UrzCdowy

Województwa Pomorskiego Nr 72 — 5085 —

rozgraniczaj>cych teren 19.U i obejmuj> teren o powierzchni 

3,33 ha.

§ 2

1. Ustala siC przeznaczenie terenu dla zabudowy usługo-

wej.

2. UWciWlenie warunków zagospodarowania terenu oraz okre-

Wlenie dopuszczalnego sposobu kształtowania zabudowy 

zawiera karta terenu w § 7 ustCp 2.

§ 3

1. Ustala siC nastCpuj>ce zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego dla obszaru opracowania zmiany planu:

1) Zagospodarowanie czCWci obszaru jednostki przestrzen-

nej nie moce ograniczać mocliwoWci zagospodarowania 

pozostałej jej czCWci, zgodnego z zasadami ustalonymi 

w niniejszej uchwale.

2) Regulacje ogrodzeM polegaj> na ustaleniu zasad kształ-
towania ogrodzeM od przestrzeni publicznych – wyma-

gaj>cych zgłoszenia właWciwemu organowi zgodnie z 

ustaw> Prawo Budowlane.

3) Wskaaniki regulacyjne dla zabudowy:

a) intensywnoWć zabudowy wyracona przez:

  — powierzchniC zabudowy;

  — wysokoWć zabudowy;

b) wielkoWć działki;

c) powierzchnia biologicznie czynna;

d) szerokoWć elewacji;

e) geometria dachu.

4) Dopuszcza siC wznoszenie tymczasowych obiektów 

budowlanych na całym obszarze planu, zgodnie z 

ustaleniami szczegółowymi zawartymi w pkt 4 kart po-

szczególnych terenów w § 7 ust. 2 niniejszej uchwały, 

na czas nie dłucszy nic 120 dni.

§ 4

1. Na obszarze opracowania zmiany planu znajduj> siC nastC-

puj>ce tereny i obiekty podlegaj>ce ochronie na podstawie 

odrCbnych przepisów:

1) Fragment obszaru opracowania zmiany planu połocony 

jest w granicach morskiego portu rybackiego w Łysicy; 

wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-

wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie 

organem administracji morskiej.

2) Zgodnie z Ustaw> o obszarach morskich Rzeczypospo-

litej Polskiej i administracji morskiej i Rozporz>dzeniem 

Rady Ministrów w sprawie okreWlenia minimalnej i mak-

symalnej szerokoWci pasa technicznego i ochronnego 

oraz sposobu wyznaczania ich granic, teren objCty 

opracowaniem zmiany planu z wył>czeniem terenu portu 

znajduje siC w obszarze pasa nadbrzecnego brzegu 

morskiego. Wszystkie zmiany sposobu ucytkowania i 

zagospodarowania terenu połoconego w obrCbie pasa 

nadbrzecnego brzegu morskiego nalecy uzgodnić z 

właWciwym terytorialnie organem administracji mor-

skiej.

3) Obszar planu znajduje siC na terenie Parku Krajobra-

zowego „Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> 

przepisy prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miej-

scowego w kompetencji Wojewody, dotycz>ce Parku 

Krajobrazowego „Mierzeja WiWlana”.

4) Obszar planu połocony jest w całoWci w zasiCgu Spe-

cjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Zalew WiWlany 

PLB280010 i w czCWci w zasiCgu Specjalnej Ochrony 

Ptaków Zalew WiWlany PLB280010. W odniesieniu do 

tych obszarów obowi>zuje ustawa o ochronie przyrody, 

w której „Zabrania siC podejmowania działaM mog>cych 

w istotny sposób pogorszyć stan siedlisk przyrodni-

czych oraz siedlisk gatunków roWlin i zwierz>t, a takce 

w istotny sposób wpłyn>ć negatywnie na gatunki, dla 

których ochrony został wyznaczony obszar Natura 

2000”. Ponadto dla obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków 

Zalew WiWlany PLB280010 obowi>zuje Rozporz>dzenie 

Ministra Vrodowiska w sprawie obszarów specjalnej 

ochrony ptaków Natura 2000.

5) Obszar planu znajduje siC w granicach obszaru wpi-

sanego do rejestru zabytków na podstawie Ustawy o 

ochronie zabytków i opiece nad zabytkami; na wszel-

kie prace maj>ce wpływ na zachowanie i ekspozycjC 

walorów zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych 

nalecy uzyskać pozwolenie właWciwego konserwatora 

zabytków zgodnie z ustaw> o ochronie zabytków i opiece 

nad zabytkami.

6) Teren objCty planem znajduje siC w obszarze bezpo-

Wredniego zagrocenia powodzi>. Na obszarze planu, dla 

robót oraz czynnoWci, które mog> utrudnić ochronC przed 

powodzi>, wymagane jest uzyskanie od właWciwego 

terytorialnie organu zwolnienia z zakazów okreWlonych 

w Prawie Wodnym.

7) Dla obszaru planu nalecy załocyć utworzenie i utrzymy-

wanie ochrony przeciwpowodziowej od strony Zalewu 

WiWlanego przed wod> co najmniej 200- letni> (poziom 

bezpieczeMstwa 200).

§ 5

1. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów ko-

munikacji:

1) Obszar opracowania obsługiwać bCd> przyległe do 

granic opracowania zmiany planu drogi publiczne.

2) Ogólne zasady obsługi parkingowej:

a) nie s> miejscami parkingowymi w rozumieniu 

przepisów niniejszego paragrafu miejskie miejsca 

parkingowe w pasach drogowych przyległych ulic 

publicznych.

§ 6

1. Ustalenia dotycz>ce zasad obsługi obszaru urz>dzeniami 

i sieciami infrastruktury technicznej na obszarze opraco-

wania zmiany planu zawarto w karcie terenu w § 7 ust. 2 

niniejszej uchwały.

2. Na całym obszarze planu dopuszcza siC lokalizacjC małych 

obiektów infrastruktury technicznej oraz sieci podziemnych 

infrastruktury miejskiej. Dopuszcza siC modernizacjC ist-

niej>cych urz>dzeM i sieci infrastruktury technicznej. Nie 

ustala siC wielkoWci działek budowlanych przeznaczonych 

dla urz>dzeM infrastruktury technicznej.

3. Zaleca siC wymianC napowietrznej linii Wredniego napiCcia 

na liniC kablow> zlokalizowan> w drogach.

§ 7

1. WyjaWnienie ucytych pojCć:
1) Działka – działka budowlana w rozumieniu przepisów 

art. 2 pkt 12 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. z dnia 

10 maja 2003 r.) i innych odrCbnych przepisów prawa 

powszechnie obowi>zuj>cego.

2) IntensywnoWć zabudowy – wartoWć wyracona procentem 

powierzchni zabudowy działki i dopuszczaln> wysokoW-
ci> zabudowy.

3) Kolor tradycyjny dachówki ceramicznej – naturalny kolor 

wypalonej gliny lub odcienie od szaroWci do grafi tu.

4) Linie zabudowy nieprzekraczalne – linie ograniczaj>ce 

obszar, na którym dopuszcza siC wznoszenie budynków 

oraz budowli okreWlonych w ustaleniach planu; linie nie 

dotycz> okapów i gzymsów wysuniCtych nie wiCcej nic 
0,8 m oraz balkonów, wykuszy wysuniCtych nie wiCcej 
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nic 1,3 m, zadaszeM nad wejWciami, ryzalitów, przedsion-

ków, schodów zewnCtrznych, pochylni, tarasów, czCWci 

podziemnych obiektów budowlanych, o ile ustalenia 

planu nie wnosz> inaczej.

5) Powierzchnia biologicznie czynna – to grunt rodzimy 

pokryty roWlinnoWci> oraz woda powierzchniowa na 

działce budowlanej, a takce 50% sumy nawierzchni 

tarasów i stropodachów, urz>dzonych jako stałe trawniki 

lub kwietniki na podłocu zapewniaj>cym ich naturaln> 

wegetacjC, o powierzchni nie mniejszej nic 10 m2.

6) Powierzchnia zabudowy (teren przeznaczony pod zabu-

dowC) wyznaczona przez rzut pionowy najdalej wysuniC-

tych zewnCtrznych krawCdzi budynku na powierzchniC 

terenu (na danej działce budowlanej, posesji) okreWlona 

jest wielkoWci> wyracon> w metrach kwadratowych b>da 
stosunkiem, wyraconym w procentach powierzchni 

zabudowy do powierzchni działki budowlanej.

    Do powierzchni zabudowy nie wlicza siC:

— powierzchni obiektów budowlanych ani ich czCWci nie 

wystaj>cych ponad powierzchniC terenu istniej>ce-

go,

— powierzchni elementów drugorzCdnych, np. schodów 

zewnCtrznych, ramp zewnCtrznych, daszków, markiz, 

wystCpów dachowych, oWwietlenia zewnCtrznego.

7) Stawka procentowa – podstawa do naliczenia jedno-

razowej opłaty wnoszonej na rzecz gminy, okreWlona 

w stosunku procentowym do wzrostu wartoWci nierucho-

moWci w zwi>zku z uchwaleniem planu, na zasadach 

okreWlonych w ustawie o planowaniu i zagospodarowa-

niu przestrzennym.

8) Rekompozycja – zmiana formy zespołu lub budynku 

(kompozycji elewacji i/lub detalu, materiałów, formy da-

chu) z dostosowaniem do ustaleM zawartych w planie.

9) Wymagania parkingowe – to wymagana minimalna 

liczba miejsc postojowych, któr> nalecy zapewnić na 

terenie działki budowlanej stanowi>cej przedmiot inwe-

stycji lub w poblicu – na terenie, do którego inwestor ma 

tytuł prawny. Nie s> miejscami parkingowymi miejskie 

miejsca parkingowe w pasach drogowych ulic.

10) WysokoWć zabudowy – podana w karcie terenu słucy 

do okreWlenia dopuszczalnego pionowego gabarytu 

projektowanych budynków:

a) wysokoWć wyracona w metrach to pionowy wymiar 

budynku liczony od poziomu projektowanego lub 

urz>dzonego terenu do kalenicy, punktu zbiegu 

połaci dachowych b>da górnej krawCdzi Wciany ze-

wnCtrznej, gzymsu lub attyki (nie dotyczy kominów 

i akcentów architektonicznych);

b) wysokoWć wyracona w liczbie kondygnacji to 

dopuszczalna liczba kondygnacji nadziemnych 

projektowanych budynków, przy czym przez pod-

dasze ucytkowe rozumie siC kondygnacjC w dachu 

stromym z pomieszczeniami przeznaczonymi na 

pobyt ludzi.

2. Karta terenu:

KARTA TERENU DO ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU 

POŁObONEGO POMIBDZY UL. GDALSK= A WODAMI  

ZALEWU WIVLANEGO OD DZIAŁKI Nr 368/4 

DO DZIAŁKI Nr 642 W KRYNICY MORSKIEJ W REJONIE 

PORTU bEGLARSKIEGO PRZY UL. GDALSKIEJ

1. Oznaczenie terenu: 19.U

2. Powierzchnia: 3,33 ha

3. Przeznaczenie terenu: Tereny zabudowy usługowej.

4. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu:

4.1. Warunki urbanistyczne:

a) wielkoWć działki – jak w stanie istniej>cym lub odpo-

wiednio do rozwi>zaM konkursowych o których mowa 

w punkcie 4.1. lit. j);

b) powierzchnia zabudowy – do 40%;

c) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej nic 10%;

d) linie zabudowy nieprzekraczalne – zgodnie z rysunkiem 

zmiany planu;

e) forma zabudowy – nie ustala siC lub według rozwi>zaM 

konkursowych o których mowa w punkcie 4.1. lit. j);

f)  mała architektura:

— Wmietniki – wbudowane lub wolno stoj>ce, zadaszone 

o wielkoWci dostosowanej do wymogów segregacji 

odpadów;

— dopuszcza siC oWwietlenie według indywidualnych 

uwarunkowaM, nawi>zuj>ce do formy i stylu zabu-

dowy;

— zakazuje siC lokalizacji ogrodzeM z wyj>tkiem prze-

grody przeciwpowodziowej, o której mowa w punkcie 

4.1. lit. i);

g) dopuszcza siC zagospodarowanie tymczasowe i loka-

lizacjC tymczasowych obiektów budowlanych wraz z 

instalacjami i urz>dzeniami technicznymi:

— na całym terenie do czasu docelowego zagospodaro-

wania terenu zrealizowanego zgodnie z ustaleniami 

niniejszej uchwały;

— na terenie wyznaczonym na rysunku planu liniami 

nieprzekraczalnymi dla lokalizacji zabudowy – do-

puszcza siC obiekty tymczasowe zwi>zane funk-

cjonalnie z zabudow> zrealizowan> na podstawie 

ustaleM niniejszej uchwały;

— na terenie objCtym pozwoleniem na budowC – w 

zakresie odpowiednim do prowadzonych prac bu-

dowlanych;

h) zagospodarowanie terenu na obszarze bezpoWredniego 

zagrocenia powodziowego na rzCdnej +1,60 m n.p.m.;

i)  lokalizacja docelowej przegrody przeciwpowodziowej 

według rysunku zmiany planu o konstrukcji umocliwia-

j>cej podwycszanie odpowiednio do wzrostu poziomu 

morza i wysokoWci nie nicszej nic rzCdna terenu, na 

którym jest zlokalizowana; w konstrukcji przegrody 

zapewnić mocliwoWć wjazdu na teren;

j)  zaleca siC uwzglCdnienie rezultatów konkursu architek-

toniczno-urbanistycznego przeprowadzonego wspólnie 

dla terenu 19.U i terenu 22.Ut,US,U zlokalizowanego 

poza obszarem zmiany planu;

k) lokalizacja otwartych przestrzeni publicznych z zakazem 

zabudowy przesłaniaj>cej oW widokow> wzdłuc głów-

nego ci>gu spacerowego na przedłuceniu ul. Portowej 

zgodnie z rysunkiem zmiany planu;

l)  lokalizacja ci>gu pieszego, ł>cz>cego otwarte prze-

strzenie publiczne z terenami połoconymi na północny 

wschód od ulicy Bojerowców, którego orientacyjny 

przebieg przedstawiono na rysunku zmiany planu;

m) teren dopuszczalnej lokalizacji parkingów zgodnie z 

rysunkiem zmiany planu;

n) lokalizacja miejsca obsługi pasacerów transportu pub-

licznego, przystanku autobusowego przy skrzycowaniu 

ulic Bojerowców i GdaMskiej;

o) w liniach zabudowy o wymiarach 12 m x 12 m, wy-

znaczonych w południowo-wschodniej czCWci terenu, 

dopuszcza siC jedynie lokalizacjC jednokondygnacyj-

nego budynku zwi>zanego z funkcjonowaniem słucb 

morskich;

p) lokalizacja kładki pieszej na przedłuceniu ci>gu pieszego 

oznaczonego symbolem 58.KD-X;

q) lokalizacja urz>dzeM oczyszczaj>cych Wcieki na istnie-

j>cym kolektorze deszczowym.
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4.2. Zasady kształtowania zabudowy:

 a) wysokoWć zabudowy:

— iloWć kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 

ucytkowe – od 1 do 4 zgodnie ze strefami dopusz-

czalnych wysokoWci zabudowy przedstawionymi na 

rysunku zmiany planu; zakazuje siC lokalizacji w 

budynku suteren i piwnic z pomieszczeniami innymi 

nic techniczne i gospodarcze,

— do kalenicy – do 14 m, z wyj>tkiem lokalnej domi-

nanty, dla której ustala siC wysokoWć do 18 m.

 b) szerokoWć elewacji – nie ustala siC;

 c) geometria dachu:

— k>t nachylenia – do 50o;

— kształt dachu – dowolny;

— pokrycie – dla dachów o k>cie zbliconym do 45o 

– dachówka ceramiczna w kolorze tradycyjnym;

d) zasady kształtowania tymczasowych obiektów budow-

lanych:

— do czasu docelowego zagospodarowania terenu 

i na terenie objCtym pozwoleniem na budowC 

– dopuszcza siC tymczasowe obiekty budowlane 

o dowolnym gabarycie, formie, rodzaju konstrukcji 

i materiale, z wyj>tkiem działki oznaczonej nr 593, 

na której obowi>zuje zakaz lokalizacji zabudowy 

tymczasowej i sezonowej;

— zwi>zanych funkcjonalnie z zabudow> zrealizowan> 

na podstawie ustaleM niniejszej uchwały – dopusz-

cza siC tymczasowe obiekty budowlane w formie 

werand lub pawilonów wystawowych, handlowych, 

gastronomicznych i rozrywkowych, o przekryciu 

namiotowym, powłok pneumatycznych i o trwałej 

rozbieralnej konstrukcji dostosowanej do formy za-

budowy, o powierzchni mierzonej po obrysie obiektu 

nie wiCkszej nic 150 m2 i wysokoWci do 5 m.

4.3. Zagrocenia i ograniczenia:

a) na całym terenie ustanawia siC słucebnoWć przejazdu i 

dostCpu w celu kontynuowania działalnoWci statutowej 

właWciwego terytorialnie urzCdu morskiego;

b) obszar bezpoWredniego zagrocenia powodziow> – na 

obszarze planu, dla robót oraz czynnoWci, które mog> 

utrudnić ochronC przed powodzi>, wymagane jest uzy-

skanie od właWciwego terytorialnie organu zwolnienia 

z zakazów okreWlonych w Prawie Wodnym;

c) teren zagrocony zalaniem:

— wskutek podniesienia siC poziomu wody gruntowej 

do rzCdnej +1,25 m n.p.m.;

— w wyniku spiCtrzeM sztormowych do rzCdnej 

+ 2,20 m n.p.m.;

d) zagospodarowanie terenu w odległoWci 7,5 m od osi 

istniej>cej napowietrznej linii elektroenergetycznej 

15 kV po uzgodnieniu z gestorem sieci.

4.4. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych:

a) zakazuje siC lokalizowania urz>dzeM telefonii komór-

kowej;

b) zakazuje siC lokalizowania wolnostoj>cych noWników 

reklamowych z wyj>tkiem tablicy informacji turystycz-

nej, której lokalizacjC dopuszcza siC w północno-

zachodniej czCWci działki nr 602/14 przy budynku 

informacji turystycznej.

5. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kultu-

rowego – nie dopuszcza siC lokalizowania przedsiCwziCć, 
które w wyniku zalania mogłyby spowodować zanieczysz-

czenie Wrodowiska.

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej:

a) zachowanie tradycyjnych funkcji portowych i zwi>zanego 

z nimi zagospodarowania terenu;

b) zachowanie ukształtowania terenu z dopuszczeniem 

ustaleM z punktu 4.1.h);

c) zachowanie otwarć widokowych w rejonie ul. Portowej 

(poza obszarem zmiany planu) – zakaz zabudowy lub 

ograniczenie wysokoWci zabudowy.

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów pod-

legaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów 

– zgodnie z § 4

8. Zasady kształtowania systemów komunikacji:

a) dostCpnoWć drogowa – od ul. Bojerowców i od drogi 

wojewódzkiej nr 501 (ul. GdaMskiej) na warunkach 

okreWlonych przez zarz>dcC drogi;

b) wymagania parkingowe:

— w hotelach i zabudowie pensjonatowej – 1 miejsce 

parkingowe na 1 pokój lub apartament;

— w zabudowie usługowej – 3 miejsca parkingowe na 

100 m2 powierzchni ucytkowej;

— w zabudowie usługowej z zakresu gastronomii – 3 

miejsca parkingowe na 10 miejsc konsumpcyjnych.

9. Zasady kształtowania infrastruktury:

a) Zaopatrzenie w wodC – z miejskiej sieci wodoci>gowej; 

nie dopuszcza siC budowy własnych studni bCd>cych 

jedynym aródłem zaopatrzenia w wodC.

b) Odprowadzenie Wcieków komunalnych – do miejskiej 

mechaniczno-biologicznej oczyszczalni Wcieków.

c) Odprowadzenie wód roztopowych i opadowych – z 

powierzchni szczelnej terenu po oczyszczeniu w sepa-

ratorach substancji ropopochodnych i oczyszczalnikach 

(odstojnikach wirowych) zaprojektowanych dla przejmo-

wania opadów o czCstoWci wystCpowania 1 raz na rok 

w czasie trwania 15 minut lecz o iloWci nie mniejszej nic 
powstaj>cej z opadów o natCceniu 77 litrów na sekundC 

na 1 hektar, w taki sposób, aby w odpływie do odbior-

nika zawartoWć zawiesin ogólnych była nie wiCksza nic 
100 mg/l, a substancji ropopochodnych – nie wiCksza 

nic 15 mg/l, bezpoWrednio do Zalewu WiWlanego poprzez 

kanały deszczowe uzbrojone w klapy zwrotne i pompy 

do odwodnienia terenu w okresach podwycszonego 

poziomu wody w Zalewie WiWlanym lub do miejskiej 

kanalizacji deszczowej.

d) ElektrycznoWć – z sieci elektroenergetycznej.

e) Zaopatrzenie w ciepło – z indywidualnych proekologicz-

nych aródeł ciepła; dopuszcza siC dogrzewanie poprzez 

kominki opalane drewnem.

f)  Usuwanie odpadów – selekcjonowanie i wywóz do 

miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku.

g) Na całym obszarze zmiany planu dopuszcza siC loka-

lizacjC małych obiektów infrastruktury technicznej oraz 

sieci podziemnych infrastruktury miejskiej. Dopuszcza 

siC modernizacjC istniej>cych urz>dzeM i sieci infrastruk-

tury technicznej.

10. Stawka procentowa – 30%, nie dotyczy działek własnoWci 

Miasta Krynica Morska.

11. Informacje i postulaty nie bCd>ce ustaleniami zmiany 

planu:

a) zaleca siC likwidacjC lub rekompozycjC obiektów ozna-

czonych na rysunku planu;

b) zaleca siC wymianC napowietrznej linii Wredniego na-

piCcia na liniC kablow>;

c) załocenia programowo – przestrzenne do konkursu na 

opracowanie projektu urbanistyczno – architektonicz-

nego, o którym mowa w punkcie 4.1. j):

— przedłucenie Wródmiejskiej tkanki urbanistycznej 

przestrzeni> poWredni> miCdzy Zalewem WiWlanym, 

a l>dem i stworzenie zespołu usługowego obsługu-

j>cego zarówno turystów jak i lokaln> społecznoWć; 
zagospodarowanie terenu objCtego opracowaniem 
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konkursowym stanowić powinno wizytówkC mia-

sta;

— kształtowanie otwartych, niezabudowanych prze-

strzeni publicznych towarzysz>cych szeroko po-

jCtej zabudowie usługowej obsługuj>cej turystykC 

i rekreacjC oraz stanowi>cej zaplecze dla portu; 

wykorzystanie szczególnego, nadzalewowego poło-

cenia terenu z pozostawieniem otwartych wgl>dów 

na Zalew WiWlany;

— uszczegółowienie przebiegu ci>gu pieszego, ł>-

cz>cego otwarte przestrzenie publiczne z terenami 

połoconymi na północny wschód od ulicy Bojerow-

ców;

— wyrócnienie układu ci>gów widokowych poprzez 

zrócnicowanie materiałowe i kolorystyczne na-

wierzchni;

— w programie usług z zakresu hotelarstwa, gastrono-

mii, odnowy biologicznej, obsługi portu jachtowego 

nalecy przewidzieć: lokalizacjC oWrodka sportowo-

rekreacyjnego i szkolenia ceglarskiego; zaplecze 

nowego oWrodka powinno pozwalać na całoroczne 

organizowanie imprez o charakterze sportowym i 

rekreacyjnym;

— w programie usług z zakresu obsługi promowego 

ruchu pasacerskiego nalecy przewidzieć lokalizacjC 

dworca, który mógłby stanowić równiec ewentualne 

zaplecze dla obsługi portu jachtowego;

— zlokalizowanie punktu wypocyczalni rowerów w s>-

siedztwie publicznego parkingu w celu zmniejszenia 

ruchu samochodowego na terenie miasta i rozwoju 

turystyki rowerowej na terenie miasta;

— zlokalizowanie 200 miejsc parkingowych w formie 

otwartych lub wielopoziomowych obiektów;

— zlokalizowanie informacji turystycznej w północno-

zachodnim narocniku działki nr 602/14, w miejscu 

dopuszczonej zabudowy jednokondygnacyjnej i w 

bliskim s>siedztwie terenu 12.Up;

— zlokalizowanie małej architektury, takiej jak: urz>-

dzenia parkowe na terenie otwartych przestrzeni 

publicznych, kładka piesza nad basenem ł>cz>ca 

teren 19.U z ci>giem pieszym oznaczonym symbo-

lem 58.KD-X, oWwietlenie;

— przegrody przeciwpowodziowe o których mowa w 

punkcie 4.1. g) zaprojektować zgodnie z przepisa-

mi szczególnymi, w formie nawi>zuj>cej do stylu 

zabudowy i zagospodarowania terenu.

§ 8

1. Integraln> czCWci> uchwały jest czCWć grafi czna – rysunek 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-

nego terenu połoconego pomiCdzy ul. GdaMsk> a wodami 

Zalewu WiWlanego od działki nr 368/4 do działki nr 642 

w Krynicy Morskiej w rejonie Portu beglarskiego przy 

ul. GdaMskiej w skali 1:1000, stanowi>cy zał>cznik nr 1 do 

niniejszej uchwały.

2. Na rysunku miejscowego planu przedstawiono nastCpuj>ce 

oznaczenia:

1) Informacyjne, obowi>zuj>ce na podstawie odrCbnych 

przepisów:

— granica morskiego portu rybackiego w Łysicy,

2) obowi>zuj>ce, wynikaj>ce z ustaleM planu:

— granice obszaru objCtego zmian> planu,

— oznaczenie identyfi kacyjne oraz przeznaczenie tere-

nu,

— strefy dopuszczalnych wysokoWci zabudowy,

— otwarte przestrzenie publiczne,

— nieprzekraczalne linie zabudowy,

— teren dopuszczalnej lokalizacji parkingów,

— orientacyjny przebieg ogólnodostCpnych ci>gów 

pieszych,

— miejsce lokalizacji przegrody przeciwpowodziowej,

— miejsce lokalizacji kładki pieszej nad basenem por-

towym,

— linie wymiarowe i wymiary w metrach.

3. Terenami publicznymi w obszarze objCtym zmian> planu 

s> tereny lokalizacji otwartych przestrzeni publicznych i 

tereny ci>gów pieszych oznaczone na rysunku planu.

§ 9

  RozstrzygniCcia dotycz>ce sposobu rozpatrzenia uwag 

wniesionych do projektu zmiany planu, wyłoconej do publicz-

nego wgl>du, a takce rozstrzygniCcia o sposobie realizacji, 

zapisanych w zmianie planu, inwestycji z zakresu infrastruk-

tury technicznej, które nalec> do zadaM własnych gminy oraz 

zasadach ich fi nansowania stanowi> zał>czniki nr 2 i 3 do 

niniejszej uchwały.

§ 10

  Wykonanie uchwały powierza siC Burmistrzowi Miasta 

Krynica Morska.

§ 11

  Uchwała wchodzi w cycie po upływie 30 dni od dnia ogło-

szenia jej w Dzienniku UrzCdowym Województwa Pomorskie-

go.

§ 12

  Traci moc Miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-

nego terenu połoconego pomiCdzy ul. GdaMsk> a wodami 

Zalewu WiWlanego od działki nr 368/4 do działki nr 642 

– uchwała Nr XXVI/240/2005 Rady Miasta Krynica Morska 

z dnia 14.10.2005 r. opublikowana w Dzienniku UrzCdowym 

Województwa Pomorskiego z dnia 6 stycznia 2006 r. Nr 3  

poz. 28 w granicach objCtych zmian> planu.

Przewodnicz>ca

Rady Miejskiej

Agnieszka Jaworska
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Zał>cznik nr 1

do uchwały nr XXV/175/2008 

Rady Miejskiej Krynica Morska 

z dnia 16 grudnia 2008 r.

Zał>cznik nr 2

do uchwały nr XXV/175/2008 

Rady Miejskiej Krynica Morska 

z dnia 16 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospo-

darowania przestrzennego terenu połoconego pomiCdzy ul. 

GdaMsk> a wodami Zalewu WiWlanego od działki nr 368/4 do 

działki nr 642 w Krynicy Morskiej w rejonie Portu beglarskiego 

przy ul. GdaMskiej.

RozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia 

uwag złoconych do projektu planu

Projekt planu został wyłocony do publicznego wgl>du w UrzC-

dzie miasta Krynica Morska w dniach od 16.05.2008 r. do dnia 

17.06.2008 r. Termin składania uwag min>ł 01.07.2008 r.

Do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu połoconego pomiCdzy ul. GdaMsk> 

a wodami Zalewu WiWlanego od działki nr 368/4 do działki 

nr 642 w Krynicy Morskiej w rejonie Portu beglarskiego przy 

ul. GdaMskiej nie wpłynCły cadne uwagi.

Zał>cznik nr 3

do uchwały nr XXV/175/2008 

Rady Miejskiej Krynica Morska 

z dnia 16 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospo-

darowania przestrzennego terenu połoconego pomiCdzy 
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ul. GdaMsk> a wodami Zalewu WiWlanego od działki nr 368/4 

do działki nr 642 w Krynicy Morskiej w rejonie Portu beglar-

skiego przy ul. GdaMskiej.

RozstrzygniCcie o sposobie realizacji, zapisanych 

w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które nalec> do zadaM własnych gminy oraz zasadach 

ich fi nansowania.

1. Na obszarze opracowania zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu połoconego 

pomiCdzy ul. GdaMsk> a wodami Zalewu WiWlanego od  

działki nr 368/4 do działki nr 642 w Krynicy Morskiej w rejonie 

Portu beglarskiego przy ul. GdaMskiej przewiduje siC nastCpu-

j>ce inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej,  

które nalec> do zadaM własnych gminy:

1) inwestycje w zakresie modernizacji i rozbudowy układu 

komunikacyjnego:

a) realizacja parkingów ogólnodostCpnych;

b) realizacja publicznych ci>gów pieszych których prze-

bieg wyznaczono orientacyjnie na rysunku planu.

2) inwestycje w zakresie modernizacji sieci wodoci>go-

wej.

3) inwestycje w zakresie modernizacji sieci kanalizacji 

sanitarnej:

a) budowa sieci kanalizacji sanitarnej, w tym nowych 

ruroci>gów tłocznych z dostosowaniem do projekto-

wanego zagospodarowania terenu;

b) przebudowa czCWci istniej>cych odcinków sieci.

4) inwestycje w zakresie modernizacji sieci i urz>dzeM 

kanalizacji deszczowej, w tym lokalizacji urz>dzeM 

oczyszczaj>cych (osadników i separatorów substancji  

ropopochodnych).

2. Budowa i modernizacja poszczególnych elementów infra-

struktury technicznej jest zadaniem własnym gminy i moce 

być fi nansowana z budcetu Miasta Krynicy Morskiej lub 

współfi nansowana ze Wrodków zewnCtrznych.

3. Nie okreWla siC szczegółowego harmonogramu realizacji 

wycej wymienionych inwestycji.

1477

UCHWAŁA Nr XXV/177/2008

Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej

z dnia 16 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu połoconego 

pomiCdzy ul. GdaMsk> a wodami Zalewu WiWlanego od działki nr 368/4 do działki nr 642 w Krynicy Morskiej 

dla fragmentów terenu połoconych na południe od ul. GdaMskiej.

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

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 

80, poz. 717 zm: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz.  

1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, 

z 2006 Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, 

poz. 880, z 2008 r. Nr 123, poz. 803) i 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. Nr 142, poz. 1591, zm.: z 2002 r. Nr 

23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 

1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, 

poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, 

z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 

17, poz. 128 i 181 poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48 poz. 327, 

Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218) Rada Miejska w Krynicy 

Morskiej uchwala, co nastCpuje:

§ 1

  Maj>c na uwadze ustalenia “Studium uwarunkowaM i kie-

runków zagospodarowania przestrzennego Krynicy Morskiej” 

uchwalonego uchwał> nr III/24/02 Rady Miasta Krynica Morska 

z 30 grudnia 2002 r. uchwala siC zmianC miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu połoconego po-

miCdzy ul. GdaMsk> a wodami Zalewu WiWlanego od działki 

nr 368/4 do działki nr 642 w Krynicy Morskiej dla fragmentów 

terenu połoconych na południe od ul. GdaMskiej, zwan> dalej 

“zmian> planu”. Granice opracowania zmiany planu przebiega-

j> po liniach rozgraniczaj>cych tereny obejmuj>ce nastCpuj>ce 

grupy:

  A. – 9.U i 10.MU o powierzchni 1,61 ha,

  B. – 11.MU i 12.Up o powierzchni 0,86 ha,

  C. – 23.MU i 24.Up o powierzchni 0,63 ha,

  D. – 25.MU i 26.MU o powierzchni 1,73 ha,

  E. – 30.Up i 31.MU o powierzchni 1,76 ha.

§ 2

1. Ustala siC podział obszaru objCtego zmian> planu na 

10 terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj>cymi, ozna-

czonych symbolami zgodnymi z ustaleniami w § 1 i ich 

przeznaczenie wg nastCpuj>cej klasyfi kacji:

 U – Tereny zabudowy usługowej

 MU – Tereny zabudowy usługowej, mieszkaniowej jedno-

rodzinnej, mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami

 Up – Tereny parkingów ogólnodostCpnych.

2. Przeznaczeniem terenu moce być wiCcej nic jedna funkcja 

według klasyfi kacji przyjCtej w ustCpie 1 niniejszego para-

grafu.

3. Na obszarze zmiany planu dopuszcza siC jedynie usługi 

nie zakłócaj>ce funkcji mieszkaniowej, usługi nieuci>cliwe, 

których prowadzenie nie powoduje przekroczenia dopusz-

czalnych standardów jakoWci Wrodowiska przewidzianych 

dla zabudowy mieszkaniowej, a ponadto nie wywołuje 

innych zakłóceM funkcji mieszkaniowej takich jak:

 nadmierny ruch lub postój pojazdów utrudniaj>cy dostCp 

do budynków mieszkalnych.

4. UWciWlenie warunków zagospodarowania oraz okreWlenie 

dopuszczalnego sposobu kształtowania zabudowy dla po-

szczególnych wydzielonych terenów, zawarte s> w kartach 

terenów w § 7 ustCp 2. Zakres funkcji dopuszczonych na 

danym terenie jest ograniczony regulacjami zawartymi 

w karcie danego terenu.

5. Stawki procentowe dla poszczególnych terenów połoco-

nych na obszarze opracowania zmiany planu, na podstawie 

których ustala siC opłatC, o której mowa w art. 36 ust. 4. 

Ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, okreWlono w pkt 10 kart poszczególnych 

terenów w § 7 ust. 2 niniejszej uchwały.

Poz. 1476, 1477


