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2. Nazwa i adres podmiotu wykonującego usługi zosta-
nie podany do wiadomości Kierownikowi Posterunku 
Policji w Tuchomiu oraz Powiatowemu Lekarzowi We-
terynarii  w Bytowie.

3. Przewóz zwierząt będzie odbywać się środkami do 
tego przystosowanymi, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, przez podmiot zarejestrowany przez lekarza  
weterynarii właściwego terytorialnie ze względu na 
siedzibę podmiotu transportującego zwierzęta

4. Używane przy wyłapywaniu zwierząt bezdomnych 
urządzenia i środki nie mogą stwarzać zagrożenia dla 
ich życia i zdrowia, ani zadawać im cierpień.

5. Szczegółowe warunki i obowiązki podmiotów wskaza-
nych w ust. 1 określa umowa do zawarcia której jest 
zobowiązany Wójt Gminy, o której mowa w § 5, w tym  
obowiązek zapewnienia zwierzętom umieszczonym w 
schronisku dalszej bezterminowej opieki w schroni-
sku.

6. Podczas akcji okresowego wyłapywania bezdomnych 
zwierząt zapewnia się im opiekę weterynaryjną.

7. Wyłapywanie bezpańskich zwierząt będzie zalecane 
na podstawie umowy podmiotowi, który spełnia wy-
magania określone w Rozporządzeniu Ministra Spraw  
Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998r. 
w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych 
zwierząt (Dz. U. z 1998 r. Nr 116, poz. 753).

§ 5

  Upoważnia się Wójta Gminy do zawierania umów na 
przeprowadzenie wyłapywania zwierząt bezdomnych i 

zapewnienia im dalszej opieki w schronisku z podmiotami, 
o  których mowa w § 4 ust. 5.

§ 6

  Zgłoszenie o zwierzętach bezdomnych na terenie Gminy 
Lipnica przyjmuje Urząd Gminy w Lipnicy.

§ 7

1. Koszty wyłapywania bezdomnych zwierząt i umieszcze-
nie ich w schronisku pokrywane będą z budżetu Gminy, 
z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W przypadku ustalenia właściciela lub opiekuna wy-
łapanego zwierzęcia bezdomnego umieszczonego w 
schronisku osoba taka ponosi faktyczne koszty związane 
z  jego wyłapaniem i utrzymywaniem (w tym koszty 
opieki weterynaryjnej), poniesione przez Gminę lub 
podmiot wykonujący wyłapywanie.

3. Gmina będzie ponosić koszty udzielania bezdomnym 
zwierzętom pomocy lekarsko- weterynaryjnej przez 
lecznicę dla zwierząt.

§ 8

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lip-
nica.

§ 9

  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskie-
go.

Przewodniczący
Rady Gminy

Wojciech Megier
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 UCHWAŁA Nr V/25/2011

Rady Gminy Stegna

 z dnia 23 lutego 2011 r.

 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jantar.

  Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy 
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 
z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami  oraz 
art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami,  Rada 
Gminy w Stegnie na wniosek Wójta Gminy Stegna uchwa-
la, co następuje:

§ 1

  Po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami „Studium 
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Prze-
strzennego Gminy Stegna” (uchwała Rady Gminy Stegna 
nr  XXII/162/2004 z dnia 27 października 2004 roku, zmie-
niona uchwałą Rady Gminy Stegna nr XL/397/10 z dnia 
20 lipca 2010r.) uchwala się miejscowy plan  zagospo-
darowania przestrzennego części wsi Jantar zwany dalej 
„planem”, o powierzchni 85,4 ha obejmujący obszar na 
południe od drogi wojewódzkiej nr 501.

§ 2

  Wyjaśnienie pojęć użytych w niniejszym planie:
1) teren – obszar wydzielony liniami rozgraniczającymi 

o jednakowych zasadach zagospodarowania, którego 
przeznaczenie zostało określone w § 3 i  odpowiedniej 

karcie terenu, przeznaczony także pod drogi, sieci i 
urządzenia sieciowe infrastruktury technicznej (w tym 
stacje bazowe telefonii komórkowej) oraz zieleń.

2) intensywność zabudowy - stosunek powierzchni całko-
witej wszystkich kondygnacji nadziemnych wszystkich 
budynków na działce do powierzchni działki. W  karcie 
terenu można ustalić intensywność zabudowy dla te-
renu lub terenu inwestycji.

3) powierzchnia całkowita budynku - suma powierzch-
ni wszystkich kondygnacji budynku, mierzonych po 
obrysie zewnętrznym budynku z włączeniem tynków 
i  okładzin, na poziomie posadzki pomieszczeń lub 
ich części o wysokości ponad 1,90 m, zamkniętych i 
przekrytych ze wszystkich stron, z wyjątkiem nadbudó-
wek  ponad dachem, takich jak maszynownia dźwigu, 
centrala wentylacyjna, klimatyzacyjna lub kotłownia. 
Do powierzchni całkowitej nie wlicza się przykładowo 
powierzchni  loggii, balkonów, galerii, tarasów.

4) powierzchnia użytkowa budynku - powierzchnia mie-
rzona po wewnętrznej długości ścian na wszystkich 
kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek  scho-
dowych oraz szybów dźwigowych, przy czym w tym 
przypadku za kondygnację uważa się również garaże 
podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe.

5) poddasze użytkowe – kondygnacja budynku zawarta 
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pomiędzy warstwą wyrównawczą podłogi, ścianką 
kolankową o wysokości do 1,20 a płaszczyznami  wy-
znaczonymi przez wewnętrzne warstwy wykończeniowe 
konstrukcji dachu. W ramach poddaszy użytkowych 
dopuszcza się poddasza dwukondygnacyjne o rożnych  
wielkościach powierzchni użytkowej obu kondygnacji 
oraz antresole.

6) mieszkanie integralnie związane z prowadzoną działal-
nością gospodarczą - lokal lub dom mieszkalny właści-
ciela, stróża lub technologa (o ile działalność  wymaga 
całodobowego nadzoru technologicznego) podmiotu 
gospodarczego na działce wspólnej z obiektem zwią-
zanym z prowadzoną działalnością gospodarczą.  Do-
puszcza się najwyżej dwa mieszkania (w odrębnym 
budynku mieszkalnym lub w budynku wspólnym z pro-
wadzoną działalnością gospodarczą), przy czym łączna  
powierzchnia użytkowa mieszkań nie może przekraczać 
łącznej powierzchni użytkowej wykorzystywanej na cele 
działalności gospodarczej.

7) typ zabudowy – zespół następujących cech zabudowy: 
usytuowanie budynku na działce, gabaryty budynku, 
rodzaj dachu (płaski, stromy). Jeżeli w ustaleniu  jest 
mowa o projektowanej zabudowie w typie zabudowy 
istniejącej – typ ten określa najbliższa istniejąca zabu-
dowa.

8) wysokość zabudowy – mierzona od poziomu terenu 
przy najniżej położonym wejściu do budynku lub jego 
części, znajdującym się na pierwszej kondygnacji  
nadziemnej budynku, do górnej powierzchni najwyżej 
położonego stropu, łącznie z grubością izolacji cieplnej 
i warstwy ją osłaniającej, bez uwzględniania wynie-
sionych  ponad tę płaszczyznę maszynowni dźwigów 
i innych pomieszczeń technicznych, bądź do najwyżej 
położonego punktu stropodachu lub konstrukcji prze-
krycia budynku  znajdującego się bezpośrednio nad 
pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi Do 
wysokości zabudowy nie wlicza się urządzeń, instalacji 
i elementów  technicznych, rekreacyjno-sportowych, 
reklamowych (o ile nie mają formy attyki), takich jak: 
anteny, maszty odgromnikowe, kominy, klimatyzatory, 
nadbudówki nad  dachami (np. maszynownie dźwigów, 
centrale wentylacyjne, klimatyzacyjne, kotłownie), które 
postrzegane z poziomu podłogi parteru (z odległości od 
zabudowy nie  mniejszych niż dwie i nie większych niż 
trzy jej wysokości) nie podwyższają optycznie zabudo-
wy swoją masą. Dopuszcza się mierzenie wysokości 
oddzielnie dla  poszczególnych części budynków.

9) bryła budynku - zespół następujących cech budynku: 
typ zabudowy, kształt dachu, rozczłonkowanie:
a) kształt dachu: rodzaj dachu, liczba połaci, kierunek 

kalenicy, typ konstrukcyjny (mansardowy, naczół-
kowy, pulpitowy itp.), kąt nachylenia połaci, kolor i  
materiał pokrycia,

b) rozczłonkowanie: kształt rzutu budynku, zróżnico-
wanie wysokości budynku, cokół, ryzality, wnęki, 
wykusze, wieżyczki, lukarny, balkony.

10) „terp” - masy ziemne nasypane pod i wokół budynku 
na terenie zagrożonym powodzią i/lub o podwyższo-
nym poziomie wody gruntowej, tradycyjnie związane  
z osadnictwem holenderskim na terenie Żuław.

11) maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy- li-
nia ograniczająca obszar, na którym dopuszcza się 
wznoszenie budynków oraz – określonych w ustale-
niach  planu – budowli. Linia nie dotyczy: balkonów, 
wykuszy, loggii, gzymsów, okapów, podokienników, 
zadaszeń nad wejściami, ryzalitów, przedsionków, 
schodów  zewnętrznych, pochylni, tarasów, części 

podziemnych obiektów budowlanych, o ile ustalenia 
planu nie stanowią inaczej.

12) obowiązująca linia zabudowy- maksymalna nie-
przekraczalna linia zabudowy, na której musi być 
usytuowane przynajmniej 80% powierzchni elewacji 
budynku.  Dla budynków garaży przylegających przy-
najmniej jedną ścianą do zabudowy mieszkaniowej 
linia jest linią maksymalnie nie przekraczalną.

13) układ odwadniający – układ obejmujący szczelne, ot-
warte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej, 
cieki naturalne, kanały, rowy i drenaże.

14) zagospodarowanie tymczasowe – zagospodarowanie 
nowe, niezgodne z ustaleniami planu w zakresie prze-
znaczenia terenu lub określonych w nim warunków,  
standardów i parametrów, które po terminie na jaki 
zostało dopuszczone powinno ulec likwidacji. Obiekty 
tymczasowe zgodne z ustaleniami planu nie są  zago-
spodarowaniem tymczasowym.

15) usługi turystyczne typu pokoje zakwaterowania 
turystycznego - świadczenie sezonowych usług tury-
stycznych w formie wynajmowania pokoi do sezono-
wego  zakwaterowania turystycznego w budynkach 
mieszkalnych w ilości maksymalnie do 6 pokoi, w 
wielkości maksymalnie do 150m2 powierzchni użyt-
kowej realizowane na  terenach o symbolu MN oraz 
MN/U. W ramach świadczenia usług typu pokoje za-
kwaterowania turystycznego należy zapewnić obsługę 
parkingową w ilości 1  stanowisko/1 pokój gościnny 
w ramach działki własnej.

16) usługi turystyczne pobytowe – obsługa ruchu tury-
stycznego świadczona w budynkach zamieszkania 
zbiorowego.

17) domki letniskowe, campingowe – domki przeznaczone 
do wypoczynku sezonowego w tym budynki rekreacji 
indywidualnej.

18) budynek podstawowy - oznacza budynek zawierający 
program funkcjonalny określony w przeznaczeniu 
terenu np. budynek mieszkalny jednorodzinny,  miesz-
kalno-usługowy, usługowy.

19) budynek towarzyszący - oznacza budynek o funkcjach 
uzupełniających o powierzchni zabudowy od 30 m2 do 
100 m2 i wysokości od 4,5 m. do 5,5m: n.p  budynki 
turystyczne, gospodarcze, garaże wolnostojące.

§ 3

  Oznaczenia literowe lub literowo – cyfrowe dotyczące 
przeznaczenia terenów użyte w niniejszym planie:
  MN tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
  RU tereny obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, 
hodowlanych, ogrodniczych oraz gospodarstwach leśnych 
i rybackich, w tym przetwórstwo płodów rolnych
  U tereny zabudowy usługowej
  US tereny sportu i rekreacji
  MN/U tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej za-
wierające tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  
MN, i usługowe U, z wyłączeniem:

1) rzemiosła produkcyjnego,
2) stacji paliw,
3) warsztatów samochodowych blacharskich i lakierni-

czych,
4) stacji obsługi samochodów ciężarowych i autobu-

sów,
  Dopuszcza się:

1) biura,
2) handel do 2000 m2 powierzchni sprzedażowej
3) gastronomię
4) parkingi i garaże dla samochodów osobowych,
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5) usługi turystyczne pobytowe,
6) małe hurtownie do 2000 m2 powierzchni,
7) budynki zamieszkania zbiorowego,
8) mieszkania integralnie związane z prowadzoną dzia-

łalnością gospodarczą.
  Z tereny zieleni
  KD tereny ulic dojazdowych
  KL tereny ulic lokalnych
  Na terenach transportu drogowego, dopuszcza się 
obiekty stanowiące tradycyjne wyposażenie ulic, np.: kio-
ski z prasą, punkty sprzedaży biletów, budki telefoniczne,  
wiaty przystankowe, nośniki reklamowe.

§ 4

1. Ustalone w planie zasady podziału terenów na działki 
nie dotyczą wydzieleń geodezyjnych dla sieci i urządzeń 
sieciowych infrastruktury technicznej oraz terenów  
obsługi komunikacyjnej.

2. Dopuszcza się przy podziałach tolerancję minimalnej 
dopuszczalnej powierzchni działek 10% i maksymalnej 
5%

3. Wody opadowe i roztopowe pochodzące z zanieczysz-
czonych powierzchni szczelnych wymagają oczyszcze-
nia, zgodnie z przepisami odrębnymi.

4. Zgodnie z zapisami Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Stegna cały 
obszar planu znajduje się w obszarze depresyjnym  ro-
zumianym jako potencjalnego zagrożenia powodzią:
a) zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi, 

b) należy stosować rozwiązania techniczne zabezpie-
czające przed wzrostem poziomu wód gruntowych, 
c)  zaleca się każdorazowo przeprowadzenia szcze-
gółowego rozpoznania geotechnicznych warunków 
posadowienia fundamentów planowanych inwesty-
cji budowlanych.

5. Cały obszar planu położony jest w otulinie Parku Kra-
jobrazowego Mierzeja Wiślana - zagospodarowanie 
zgodnie z przepisami odrębnymi.

6. Dokumentację techniczną planowanych inwestycji 
zlokalizowanych na obszarze planu należy uzgodnić z 
właściwym organem Marynarki Wojennej RP pod kątem  
kolizji z elementami infrastruktury technicznej będącymi 
w jej zarządzie lub władaniu.

§ 5

  Ustala się podział obszaru objętego planem na 
31 terenów oznaczonych symbolami dwucyfrowymi od 
01 do 31. Ustalenia szczegółowe planu są następujące:
1. KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPO-

DAROWANIA PRZESTRZENNEGO części wsi Jantar
1) NUMER TERENU 01MN/U
2) POWIERZCHNIA 0,89 ha
3) PRZEZNACZENIE tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i usług bez ustalenia proporcji.
4) FUNKCJE WYŁĄCZONE zabudowa rekreacyjna typu 

domki campingowe.
5) ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGO-

SPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM 
nie ustala się

6) ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU 
PRZESTRZENNEGO
a) stosuje się zasady, o których mowa w punktach 

7, 9, 10, 11
b) ogrodzenia: maksymalna wysokość- 1,80 m, nie 

dopuszcza się ogrodzeń z prefabrykatów betono-
wych

c) zakaz lokalizacji nośników reklamowych wolno-
stojących i reklam na budynkach i ogrodzeniach 

za wyjątkiem szyldów o max. powierzchni 0,5m2, 
związanych  z prowadzoną działalnością w miejscu 
jej prowadzenia, z zastrzeżeniem pkt 6) d)

d) dopuszcza się lokalizację szyldów o powierzchni 
powyżej 0,5m2, związanych z prowadzoną dzia-
łalnością, będących integralną częścią projektu 
elewacji lub  projektu zagospodarowania terenu

e) zakaz lokalizacji masztów i wież telefonii komór-
kowej wolno stojących oraz o konstrukcji kratow-
nicowej na budynkach

7) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGO-
SPODAROWANIA TERENU
a) linie zabudowy zgodnie z przepisami odrębnymi
b) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do 

powierzchni działki
— dla działek o powierzchni do 1000 m² maksy-

malnie 0,22,
— dla działek o powierzchni do 1500 m2 maksy-

malnie 0,20,
— dla działek o powierzchni powyżej 1500 m2 

maksymalnie 0,18,
c) minimalny procent powierzchni biologicznie czyn-

nej: 30% powierzchni działki
d) intensywność zabudowy, minimalna: nie ustala 

się maksymalna: 0,7
e) wysokość zabudowy, minimalna: nie ustala się 

maksymalna: 9,5m
f) formy zabudowy: zabudowa wolnostojąca, 

jednokondygnacyjna, dopuszcza się poddasze 
użytkowe, ze ścianą kolankową o maksymalnej 
wysokości 1,2m,

g) kształt dachu: dach dwuspadowy o kącie 38 - 
45º, z kalenicami równolegle lub prostopadle do 
osi drogi, z której zorganizowany jest zjazd na 
działkę, nie  dotyczy istniejącej zabudowy o innej 
formie dachów (płaskie i wielospadowe), oraz ich 
przebudowy i rozbudowy przy zachowaniu typu 
zabudowy i zmianie gabarytów  maksymalnie do 
10% któregokolwiek z dotychczasowych wymia-
rów zewnętrznych.

h) inne:
— pokrycie dachu dachówką lub blachodachówką 

w odcieniach szarości lub czerwieni lub brą-
zów,

— dopuszcza się rozbudowę, nadbudowę, prze-
budowę i zmianę sposobu użytkowania na za-
sadach określonych w niniejszej karcie terenu

— dopuszcza się lokalizację budynku towarzyszą-
cego o powierzchni zabudowy od 30 m² do 100 
m² i wysokości od 4,5 m do 5,5 m, na działkach 
do 1000 m²  dopuszcza się jeden budynek 
towarzyszący, na działkach powyżej 1000 m² 
dopuszcza się budynki towarzyszące w ilości 1 
budynek na każde 1000 m² pow działki

8) ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIE-
RUCHOMOŚCI
a) szerokość frontu działki, minimalna: 18,0m mak-

symalna: nie ustala się
b) wielkość działki, minimalna: 1000m2 maksymalna: 

nie ustala się
c) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa 

drogowego: nie ustala się
d) obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i 

podziałów nieruchomości: nie dotyczy
e) istniejące podziały zgodne z planem
f) koncepcje podziałów należy sporządzać dla całości 

terenu,
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g) minimalna szerokość wydzieleń dla ciągów pieszo 
jezdnych jak na rysunku planu 6,0m,

9) ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI 
I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
a) dostępność drogowa: poprzez układ ciągów pie-

szo-jezdnych z drogi wojewódzkiej nr 501 poza 
granicami planu, dopuszcza się dostępność dro-
gową z drogi  27KL przez teren 02RU

b) parkingi: dla zabudowy mieszkaniowej minimum 1 
miejsce postojowe na dom mieszkalny, dla usług 
turystycznych pobytowych minimum 1 miejsce 
postojowe  na 1 pokój, dla pozostałych usług 
minimum 1 miejsce postojowe na każde 100m2 
powierzchni użytkowej,

c) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej
d) odprowadzenie ścieków do układu kanalizacji 

sanitarnej
e) odprowadzenie wód opadowych zagospodarować 

na terenie
f) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektro-

energetycznej
g) zaopatrzenie w gaz z gazu bezprzewodowego lub 

sieci gazowej
h) zaopatrzenie w ciepło z niskoemisyjnych źródeł 

lokalnych
i)  gospodarka odpadami zgodnie z przepisami ogól-

nymi
j)  planowane urządzenia i sieci magistralne nie 

dotyczy
10) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWE-

GO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 
ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ
a) strefy ochrony dóbr kultury: nie dotyczy,
b) zasady kształtowania struktury przestrzennej: nie 

ustala się
c) zasady ochrony obiektów o wartościach kultu-

rowych: nie dotyczy
11) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY

a) przyjmuje się poziom hałasu w środowisku, jak 
dla terenów przeznaczonych pod zabudowę 
mieszkaniową

b) teren położony w otulinie Parku Krajobrazowego 
Mierzeja Wiślana

c) istniejąca zieleń wysoka do zachowania
12) ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUB-

LICZNYCH nie dotyczy
13) SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGO-

SPODAROWANIA TERENU zakaz zagospodarowa-
nia tymczasowego

14) USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHA-
BILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRA-
STRUKTURY TECHNICZNEJ ORAZ OBSZARÓW  
WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKUL-
TYWACJI nie dotyczy

15) STAWKA PROCENTOWA 30%
16) SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB 

OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA 
PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW
a) Teren położony w otulinie Parku Krajobrazowego 

Mierzeja Wiślana, zagospodarowanie zgodnie z 
przepisami odrębnymi

b) Teren położony w obszarze potencjalnego zagro-
żenia powodzią - obowiązują zapisy § 4 pkt 4

c) Teren położony w bezpośrednim sąsiedztwie 
terenów leśnych, zabudowa i zainwestowanie 
zgodnie z przepisami odrębnymi.

17) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 

TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKO-
WANIU
a) Rozmieszczenie infrastruktury technicznej w 

pasach ciągów pieszo jezdnych zgodnie z warun-
kami technicznymi jakim powinny odpowiadać 
drogi publiczne i  ich usytuowanie.

b) Wprowadzenie wód opadowych do ziemi zgod-
nie z przepisami odrębnymi. Wody opadowe 
i roztopowe, pochodzące z powierzchni zanie-
czyszczonych,  szczelnych drogi, parkingów 
i dojść pieszych o nawierzchni utwardzonej 
przed wprowadzeniem do odbiornika wymagają 
oczyszczenia zgodnie z przepisami odrębnymi.

c) Istniejący układ odwadniający do zachowania i 
utrzymywania w należytym stanie technicznym, 
dopuszcza się budowę przepustów dla ciągów 
pieszo  jezdnych oraz dojazdów wewnętrznych

d) Teren odwadniany rowami w układzie grawita-
cyjno – mechanicznym

18) ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTA-
WĄ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJ-
NYCH
a) Zaleca się gromadzenie wód opadowych w celu 

ich późniejszego wykorzystania
b) Zaleca się lokalizowanie zieleni w formie grup 

drzew i krzewów zgodnych z miejscowymi wa-
runkami siedliskowymi

c) Zaleca się nasadzenia żywopłotowe wzdłuż 
ogrodzeń

2. KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPO-
DAROWANIA PRZESTRZENNEGO części wsi Jantar
1) NUMER TERENU 02RU
2) POWIERZCHNIA 3,66 ha
3) PRZEZNACZENIE tereny obsługi produkcji w gospo-

darstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych oraz 
gospodarstwach leśnych i rybackich, w tym  prze-
twórstwo płodów rolnych, dopuszcza się mieszkanie 
integralnie związane z prowadzoną działalnością 
gospodarczą,

4) FUNKCJE WYŁĄCZONE nie ustala się
5) ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGO-

SPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM 
nie ustala się

6) ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU 
PRZESTRZENNEGO
a) stosuje się zasady, o których mowa w punktach 

7, 9, 10, 11
b) ogrodzenia: maksymalna wysokość- 1,80 m, nie 

dopuszcza się ogrodzeń z prefabrykatów betono-
wych

c) zakaz lokalizacji nośników reklamowych wolno-
stojących i reklam na budynkach i ogrodzeniach 
za wyjątkiem szyldów o max. powierzchni 0,5m2, 
związanych  z prowadzoną działalnością w miejscu 
jej prowadzenia, z zastrzeżeniem pkt 6) d)

d) dopuszcza się lokalizację szyldów o powierzchni 
powyżej 0,5m2, związanych z prowadzoną dzia-
łalnością, będących integralną częścią projektu 
elewacji lub  projektu zagospodarowania terenu

e) zakaz lokalizacji masztów i wież telefonii komór-
kowej wolno stojących oraz o konstrukcji kratow-
nicowej na budynkach

7) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGO-
SPODAROWANIA TERENU
a) linie zabudowy zgodnie z przepisami odrębnymi
b) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do 

powierzchni terenu inwestycji maksymalnie 0,5
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c) minimalny procent powierzchni biologicznie czyn-
nej: 20% powierzchni działki

d) intensywność zabudowy, minimalna: nie ustala 
się maksymalna: 0,6

e) wysokość zabudowy, minimalna: nie ustala się 
maksymalna: dla silosów i konstrukcji związanych 
z urządzeniami wykorzystywanymi w prowadzonej  
działalności gospodarczej 12,0m, dla pozostałych 
obiektów 9,5m

f) formy zabudowy: zabudowa wolnostojąca, 
jednokondygnacyjna, dopuszcza się poddasze 
użytkowe,

g) kształt dachu: kształt dachu: dach dwuspadowy 
o kącie 15 - 45º, z kalenicami równolegle lub pro-
stopadle do osi drogi, z której zorganizowany jest 
zjazd na  działkę, nie dotyczy istniejącej zabudowy 
o innej formie dachów (płaskie i wielospadowe), 
oraz ich przebudowy i rozbudowy przy zachowa-
niu typu zabudowy i zmianie  gabarytów maksy-
malnie do 10% któregokolwiek z dotychczasowych 
wymiarów zewnętrznych,

h) inne:
— pokrycie dachu dachówką lub blachodachówką 

w odcieniach szarości lub czerwieni lub brą-
zów

— dopuszcza się rozbudowę, nadbudowę, prze-
budowę i zmianę sposobu użytkowania na za-
sadach określonych w niniejszej karcie terenu

8) ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIE-
RUCHOMOŚCI
a) szerokość frontu działki, minimalna: nie ustala się 

maksymalna: 315,0m
b) wielkość działki, minimalna: 1000m2 maksymalna: 

nie ustala się
c) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa 

drogowego: nie ustala się
d) obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i 

podziałów nieruchomości: nie dotyczy
e) istniejące podziały zgodne z planem
f) koncepcje podziałów należy sporządzać dla całości 

terenu,
9) ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI 

I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
a) dostępność drogowa: z drogi 27KL oraz istniejącej 

drogi na południe od terenu poza granicami planu, 
dopuszcza się dostępność drogową poprzez układ  
ciągów pieszo-jezdnych z drogi wojewódzkiej nr 
501 poza granicami planu

b) parkingi: minimum 1 miejsce postojowe na dom 
mieszkalny oraz minimum 1 miejsce postojowe 
na każde 5 osób zatrudnionych

c) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej
d) odprowadzenie ścieków do układu kanalizacji 

sanitarnej
e) odprowadzenie wód opadowych zagospodarować 

na terenie
f) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektro-

energetycznej
g) zaopatrzenie w gaz z gazu bezprzewodowego lub 

sieci gazowej
h) zaopatrzenie w ciepło z niskoemisyjnych źródeł 

lokalnych
i)  gospodarka odpadami zgodnie z przepisami ogól-

nymi
j)  planowane urządzenia i sieci magistralne nie 

dotyczy
10) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWE-

GO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 
ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ
a) strefy ochrony dóbr kultury: nie dotyczy,
b) zasady kształtowania struktury przestrzennej: nie 

ustala się
c) zasady ochrony obiektów o wartościach kultu-

rowych: nie dotyczy
11) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY

a) teren położony w otulinie Parku Krajobrazowego 
Mierzeja Wiślana

b) istniejąca zieleń wysoka do zachowania
12) ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUB-

LICZNYCH nie dotyczy
13) SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGO-

SPODAROWANIA TERENU zakaz zagospodarowa-
nia tymczasowego

14) USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHA-
BILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRA-
STRUKTURY TECHNICZNEJ ORAZ OBSZARÓW  
WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKUL-
TYWACJI nie dotyczy

15) STAWKA PROCENTOWA 30%
16) SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB 

OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA 
PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW
a) Teren położony w otulinie Parku Krajobrazowego 

Mierzeja Wiślana, zagospodarowanie zgodnie z 
przepisami odrębnymi;

b) Teren położony w obszarze potencjalnego zagro-
żenia powodzią - obowiązują zapisy § 4 pkt 4

c) Teren położony w bezpośrednim sąsiedztwie 
terenów leśnych, zabudowa i zainwestowanie 
zgodnie z przepisami odrębnymi.

17) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 
TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKO-
WANIU
a) Rozmieszczenie infrastruktury technicznej w 

pasach ciągów pieszo jezdnych zgodnie z warun-
kami technicznymi jakim powinny odpowiadać 
drogi publiczne i  ich usytuowanie.

b) Wprowadzenie wód opadowych do ziemi zgod-
nie z przepisami odrębnymi. Wody opadowe 
i roztopowe, pochodzące z powierzchni zanie-
czyszczonych,  szczelnych drogi, parkingów 
i dojść pieszych o nawierzchni utwardzonej 
przed wprowadzeniem do odbiornika wymagają 
oczyszczenia zgodnie z przepisami odrębnymi.

c) Istniejący układ odwadniający do zachowania i 
utrzymywania w należytym stanie technicznym, 
dopuszcza się budowę przepustów dla ciągów 
pieszo  jezdnych oraz dojazdów wewnętrznych

d) Teren odwadniany rowami w układzie grawita-
cyjno – mechanicznym

18) ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTA-
WĄ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJ-
NYCH
a) Zaleca się gromadzenie wód opadowych w celu 

ich późniejszego wykorzystania
b) Zaleca się lokalizowanie zieleni w formie grup 

drzew i krzewów zgodnych z miejscowymi wa-
runkami siedliskowymi

c) Zaleca się nasadzenia żywopłotowe wzdłuż 
ogrodzeń

3. KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPO-
DAROWANIA PRZESTRZENNEGO części wsi Jantar
1) NUMER TERENU 03MN
2) POWIERZCHNIA 7,42 ha
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3) PRZEZNACZENIE tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej z dopuszczeniem usług turystycznych 
typu pokoje zakwaterowania turystycznego

4) FUNKCJE WYŁĄCZONE zabudowa rekreacyjna typu 
domki campingowe oraz budynki o powierzchni 
zabudowy powyżej 300 m².

5) ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGO-
SPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM 
tereny rolnicze - dopuszcza się nowe  zainwestowa-
nie związane z tą funkcją

6) ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU 
PRZESTRZENNEGO
a) stosuje się zasady, o których mowa w punktach 

7, 9, 10, 11
b) ogrodzenia: maksymalna wysokość- 1,80 m, nie 

dopuszcza się ogrodzeń z prefabrykatów betono-
wych

c) zakaz lokalizacji nośników reklamowych wolno-
stojących i reklam na budynkach i ogrodzeniach 
za wyjątkiem szyldów o max. powierzchni 0,5m2, 
związanych  z prowadzoną działalnością w miejscu 
jej prowadzenia, z zastrzeżeniem pkt 6) d)

d) dopuszcza się lokalizację szyldów o powierzchni 
powyżej 0,5m2, związanych z prowadzoną dzia-
łalnością, będących integralną częścią projektu 
elewacji lub  projektu zagospodarowania terenu

e) zakaz lokalizacji masztów i wież telefonii komórko-
wej: wolno stojących, na budynkach o wartościach 
kulturowych oraz o konstrukcji kratownicowej na  
pozostałych budynkach

f) przez teren przebiega ciąg pieszo-rowerowy, jak 
na rysunku planu

7) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGO-
SPODAROWANIA TERENU
a) linie zabudowy

— obowiązujące w odległości 8,0 m i 10,0 m od 
linii rozgraniczającej teren z terenem drogi 
27KL, jak na rysunku planu

— maksymalne nieprzekraczalne w odległości 6,0 
m od linii rozgraniczającej teren z terenem drogi 
30KD, jak na rysunku planu

b) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do 
powierzchni działki
— dla działek o powierzchni do 1000 m² maksy-

malnie 0,22,
— dla działek o powierzchni do 1500 m2 maksy-

malnie 0,20,
— dla działek o powierzchni powyżej 1500 m2 

maksymalnie 0,18,
— dla działek zlokalizowanych wzdłuż drogi 27KL 

i na których budynek lub budynki podstawowe 
lokalizowane są z kalenicami dachów równole-
gle do osi tej drogi  dopuszcza się maksymal-
nie 0,25 niezależnie od wielkości powierzchni 
działki

c) minimalny procent powierzchni biologicznie czyn-
nej: 40% powierzchni działki

d) intensywność zabudowy, minimalna: nie ustala 
się maksymalna: 0,6

e) wysokość zabudowy, minimalna: nie ustala się 
maksymalna: 9,5m

f) formy zabudowy: zabudowa wolnostojąca, 
jednokondygnacyjna, dopuszcza się poddasze 
użytkowe, ze ścianą kolankową o maksymalnej 
wysokości 1,2m,

g) kształt dachu: dach dwuspadowy o kącie 38 - 

45º, z kalenicami równolegle lub prostopadle do 
osi drogi, z której zorganizowany jest zjazd na 
działkę, nie  dotyczy istniejącej zabudowy o innej 
formie dachów (płaskie i wielospadowe), oraz ich 
przebudowy i rozbudowy przy zachowaniu typu 
zabudowy i zmianie gabarytów  maksymalnie do 
10% któregokolwiek z dotychczasowych wymia-
rów zewnętrznych

h) inne:
— pokrycie dachu dachówką lub blachodachówką 

w odcieniach szarości lub czerwieni lub brą-
zów,

— dopuszcza się rozbudowę, nadbudowę, prze-
budowę i zmianę sposobu użytkowania na za-
sadach określonych w niniejszej karcie terenu

— dopuszcza się lokalizację budynku towarzyszą-
cego o powierzchni zabudowy od 30 m² do 100 
m² i wysokości od 4,5 m do 5,5 m, na działkach 
do 1000 m²  dopuszcza się jeden budynek 
towarzyszący, na działkach powyżej 1000 m² 
dopuszcza się budynki towarzyszące w ilości 1 
budynek na każde 1000 m² pow działki

8) ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIE-
RUCHOMOŚCI
a) szerokość frontu działki, minimalna: 18,0m mak-

symalna: 35,0m
b) wielkość działki, minimalna: 1000m2 maksymalna: 

nie ustala się
c) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa 

drogowego: nie ustala się
d) obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i 

podziałów nieruchomości: nie dotyczy
e) istniejące podziały zgodne z planem
f) koncepcje podziałów należy sporządzać dla przy-

najmniej jednej części terenu wydzielonej jako 
obszar spójnej parcelacji wyznaczonej liniami jak 
na rysunku  planu,

g) minimalna szerokość wydzieleń dla ciągów pieszo 
jezdnych jak na rysunku planu 6,0m,

h) minimalna szerokość wydzieleń dla ciągu pieszo 
rowerowego jak na rysunku planu 4,0m

9) ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI 
I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
a) dostępność drogowa: poprzez układ dojazdów i 

ciągów pieszo-jezdnych z drogi 27KL i 30KD,
b) parkingi: dla zabudowy mieszkaniowej minimum 1 

miejsce postojowe na dom mieszkalny, dla usług 
turystycznych minimum 1 miejsce postojowe na 
1 pokój

c) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej
d) odprowadzenie ścieków do układu kanalizacji 

sanitarnej
e) odprowadzenie wód opadowych zagospodarować 

na terenie
f) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektro-

energetycznej
g) zaopatrzenie w gaz z gazu bezprzewodowego lub 

sieci gazowej
h) zaopatrzenie w ciepło z niskoemisyjnych źródeł 

lokalnych
i)  gospodarka odpadami zgodnie z przepisami ogól-

nymi
j)  planowane urządzenia i sieci magistralne nie 

dotyczy
10) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWE-

GO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 
ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ
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a) strefy ochrony dóbr kultury: nie dotyczy,
b) zasady kształtowania struktury przestrzennej: 

nowa zabudowa w typie sąsiedniej zabudowy o 
wartościach kulturowych

c) zasady ochrony obiektów o wartościach kultu-
rowych: oznaczone na rysunku planu dwa bu-
dynki zlokalizowane w północnej części terenu, 
ochronie podlega  historyczna bryła budynków, 
ich detal architektoniczny, historyczna forma 
stolarki okien i drzwi oraz materiał elewacyjny 
– wszelkie zmiany należy uzgodnić z  właściwym 
terenowo konserwatorem zabytków,

11) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY
a) przyjmuje się poziom hałasu w środowisku, jak 

dla terenów przeznaczonych pod zabudowę 
mieszkaniową

b) teren położony w otulinie Parku Krajobrazowego 
Mierzeja Wiślana

c) istniejąca zieleń wysoka wzdłuż rowów meliora-
cyjnych do zachowania i uzupełnienia

12) ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUB-
LICZNYCH nie dotyczy

13) SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGO-
SPODAROWANIA TERENU zakaz zagospodarowa-
nia tymczasowego

14) USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHA-
BILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRA-
STRUKTURY TECHNICZNEJ ORAZ OBSZARÓW  
WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKUL-
TYWACJI nie dotyczy

15) STAWKA PROCENTOWA 30%
16) SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB 

OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA 
PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW
a) Teren położony w otulinie Parku Krajobrazowego 

Mierzeja Wiślana, zagospodarowanie zgodnie z 
przepisami odrębnymi;

b) Teren położony w obszarze potencjalnego zagro-
żenia powodzią- obowiązują zapisy § 4 pkt 4

c) Teren położony w bezpośrednim sąsiedztwie 
terenów leśnych, zabudowa i zainwestowanie 
zgodnie z przepisami odrębnymi.

17) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 
TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKO-
WANIU
a) Rozmieszczenie infrastruktury technicznej w 

pasach ciągów pieszo jezdnych zgodnie z warun-
kami technicznymi jakim powinny odpowiadać 
drogi publiczne i  ich usytuowanie.

b) Wprowadzenie wód opadowych do ziemi zgod-
nie z przepisami odrębnymi. Wody opadowe 
i roztopowe, pochodzące z powierzchni zanie-
czyszczonych,  szczelnych drogi, parkingów 
i dojść pieszych o nawierzchni utwardzonej 
przed wprowadzeniem do odbiornika wymagają 
oczyszczenia zgodnie z przepisami odrębnymi.

c) Istniejący układ odwadniający do zachowania i 
utrzymywania w należytym stanie technicznym, 
dopuszcza się budowę przepustów dla ciągów 
pieszo  jezdnych oraz dojazdów wewnętrznych

d) Teren odwadniany rowami w układzie grawita-
cyjno – mechanicznym

18) ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTA-
WĄ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJ-
NYCH
a) Zaleca się gromadzenie wód opadowych w celu 

ich późniejszego wykorzystania

b) Zaleca się lokalizowanie zieleni w formie grup 
drzew i krzewów zgodnych z miejscowymi wa-
runkami siedliskowymi

c) Zaleca się nasadzenia żywopłotowe wzdłuż 
ogrodzeń

4. KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPO-
DAROWANIA PRZESTRZENNEGO części wsi Jantar
1) NUMER TERENU 04MN/U
2) POWIERZCHNIA 5,93 ha
3) PRZEZNACZENIE tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i usług bez ustalenia proporcji.
4) FUNKCJE WYŁĄCZONE zabudowa rekreacyjna typu 

domki campingowe.
5) ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGO-

SPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM 
tereny rolnicze, zabudowa zagrodowa,  agroturystyka 
do 5 pokoi noclegowych, dopuszcza się nowe zain-
westowanie związane z tymi funkcjami.

6) ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU 
PRZESTRZENNEGO
a) stosuje się zasady, o których mowa w punktach 

7, 9, 10, 11
b) ogrodzenia: maksymalna wysokość- 1,80 m, nie 

dopuszcza się ogrodzeń z prefabrykatów betono-
wych

c) zakaz lokalizacji nośników reklamowych wolno-
stojących i reklam na budynkach i ogrodzeniach 
za wyjątkiem szyldów o max. powierzchni 0,5m2, 
związanych  z prowadzoną działalnością w miejscu 
jej prowadzenia, z zastrzeżeniem pkt 6) d)

d) dopuszcza się lokalizację szyldów o powierzchni 
powyżej 0,5m2, związanych z prowadzoną dzia-
łalnością, będących integralną częścią projektu 
elewacji lub  projektu zagospodarowania terenu

e) zakaz lokalizacji masztów i wież telefonii komórko-
wej: wolno stojących, na budynkach o wartościach 
kulturowych oraz o konstrukcji kratownicowej na  
pozostałych budynkach

7) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGO-
SPODAROWANIA TERENU
a) linie zabudowy

— obowiązujące w odległości 8,0m od linii roz-
graniczającej teren z terenem drogi 27KL, jak 
na rysunku planu

— maksymalne nieprzekraczalne w odległości 
6,0m i 8,0m od linii rozgraniczającej teren z tere-
nem drogi wojewódzkiej nr 501 poza granicami 
planu oraz dróg  28KD i 30KD, jak na rysunku 
planu

b) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do 
powierzchni działki
— dla działek o powierzchni do 1000 m² maksy-

malnie 0,22,
— dla działek o powierzchni do 1500 m2 maksy-

malnie 0,20,
— dla działek o powierzchni powyżej 1500 m2 

maksymalnie 0,18,
— dla działek zlokalizowanych wzdłuż drogi 27KL 

oraz drogi wojewódzkiej nr 501 poza grani-
cami planu i na których budynek lub budynki 
podstawowe  lokalizowane są z kalenicami 
dachów równolegle do osi tej drogi dopuszcza 
się maksymalnie 0,25 niezależnie od wielkości 
powierzchni działki

c) minimalny procent powierzchni biologicznie czyn-
nej: 30% powierzchni działki, nie dotyczy działek 
zabudowy zagrodowej
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d) intensywność zabudowy, minimalna: nie ustala 
się maksymalna: 0,7

e) wysokość zabudowy, minimalna: nie ustala się 
maksymalna: 12,5m

f) formy zabudowy: zabudowa jedno lub dwukon-
dygnacyjna, dopuszcza się poddasze użytkowe, 
ze ścianą kolankową o maksymalnej wysokości 
1,2m,

g) kształt dachu: dach dwuspadowy o kącie 38 - 
45º, z kalenicami równolegle lub prostopadle do 
osi drogi, z której zorganizowany jest zjazd na 
działkę, nie  dotyczy istniejącej zabudowy o innej 
formie dachów (płaskie i wielospadowe), oraz ich 
przebudowy i rozbudowy przy zachowaniu typu 
zabudowy i zmianie gabarytów  maksymalnie do 
10% któregokolwiek z dotychczasowych wymia-
rów zewnętrznych

h) inne:
— pokrycie dachu dachówką lub blachodachówką 

w odcieniach szarości lub czerwieni lub brą-
zów,

— dopuszcza się rozbudowę, nadbudowę, prze-
budowę i zmianę sposobu użytkowania na za-
sadach określonych w niniejszej karcie terenu

— dopuszcza się lokalizację budynku towarzyszą-
cego o powierzchni zabudowy od 30 m² do 100 
m² i wysokości od 4,5 m do 5,5 m, na działkach 
do 1000 m²  dopuszcza się jeden budynek 
towarzyszący, na działkach powyżej 1000 m² 
dopuszcza się budynki towarzyszące w ilości 1 
budynek na każde 1000 m² pow działki

8) ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIE-
RUCHOMOŚCI
a) szerokość frontu działki, minimalna: 18,0m mak-

symalna: nie ustala się
b) wielkość działki, minimalna: dla zabudowy miesz-

kaniowej 1000m2, dla zabudowy usługowej i 
mieszkaniowo-usługowej 2000m2, maksymalna: 
nie ustala się

c) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa 
drogowego: nie ustala się

d) obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i 
podziałów nieruchomości: nie dotyczy

e) istniejące podziały zgodne z planem
f) koncepcje podziałów należy sporządzać dla przy-

najmniej jednej części terenu wydzielonej jako 
obszar spójnej parcelacji wyznaczonej liniami jak 
na rysunku  planu,

g) minimalna szerokość wydzieleń dla ciągów pieszo 
jezdnych jak na rysunku planu 6,0m,

9) ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI 
I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
a) dostępność drogowa: poprzez istniejące zjazdy z 

drogi wojewódzkiej nr 501 poza granicami planu 
oraz poprzez układ dojazdów i ciągów pieszo-
jezdnych z  dróg 27KL, 28KD i 30KD,

b) parkingi: dla zabudowy mieszkaniowej minimum 1 
miejsce postojowe na dom mieszkalny, dla usług 
turystycznych pobytowych minimum 1 miejsce 
postojowe  na 1 pokój, dla pozostałych usług 
minimum 1 miejsce postojowe na każde 100m2 
powierzchni użytkowej

c) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej
d) odprowadzenie ścieków do układu kanalizacji 

sanitarnej
e) odprowadzenie wód opadowych zagospodarować 

na terenie

f) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektro-
energetycznej

g) zaopatrzenie w gaz z gazu bezprzewodowego lub 
sieci gazowej

h) zaopatrzenie w ciepło z niskoemisyjnych źródeł 
lokalnych

i)  gospodarka odpadami zgodnie z przepisami ogól-
nymi

j)  planowane urządzenia i sieci magistralne nie 
dotyczy

10) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWE-
GO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 
ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ
a) strefy ochrony dóbr kultury: część terenu, jak na 

rysunku planu, objęta strefą ochrony konserwa-
torskiej - ochrona archeologiczna,

b) zasady kształtowania struktury przestrzennej: 
nowa zabudowa w typie sąsiedniej zabudowy o 
wartościach kulturowych

c) zasady ochrony obiektów o wartościach kultu-
rowych:

  — oznaczony na rysunku planu budynek, ochro-
nie podlega historyczna bryła budynków, ich 
detal architektoniczny, historyczna forma 
stolarki okien i drzwi oraz  materiał elewacyjny 
– wszelkie zmiany należy uzgodnić z właści-
wym terenowo konserwatorem zabytków,

  — wszelkie prace ziemne realizowane w grani-
cach strefy ochrony konserwatorskiej należy 
uzgodnić z wojewódzkim konserwatorem 
zabytków

  — prace ziemne realizowane w granicach stre-
fy ochrony konserwatorskiej wymagające 
szerokoprzestrzennych i głębokich wykopów 
wymagają wyprzedzających  ratowniczych 
badań archeologicznych,

  — realizacja wykopów pod infrastrukturę w 
strefi e ochrony konserwatorskiej wymaga 
nadzoru archeologicznego,

11) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY
a) przyjmuje się poziom hałasu w środowisku, jak 

dla terenów przeznaczonych pod zabudowę 
mieszkaniową

b) teren położony w otulinie Parku Krajobrazowego 
Mierzeja Wiślana

c) istniejąca zieleń wysoka wzdłuż rowów meliora-
cyjnych do zachowania i uzupełnienia

12) ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUB-
LICZNYCH nie dotyczy

13) SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGO-
SPODAROWANIA TERENU zakaz zagospodarowa-
nia tymczasowego

14) USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHA-
BILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRA-
STRUKTURY TECHNICZNEJ ORAZ OBSZARÓW  
WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKUL-
TYWACJI nie dotyczy

15) STAWKA PROCENTOWA 30%
16) SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB 

OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA 
PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW
a) Teren położony w otulinie Parku Krajobrazowego 

Mierzeja Wiślana, zagospodarowanie zgodnie z 
przepisami odrębnymi;

b) Teren położony w obszarze potencjalnego zagro-
żenia powodzią- obowiązują zapisy § 4 pkt 4

17) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 
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TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKO-
WANIU
a) Rozmieszczenie infrastruktury technicznej w 

pasach ciągów pieszo jezdnych zgodnie z warun-
kami technicznymi jakim powinny odpowiadać 
drogi publiczne i  ich usytuowanie.

b) Wprowadzenie wód opadowych do ziemi zgod-
nie z przepisami odrębnymi. Wody opadowe 
i roztopowe, pochodzące z powierzchni zanie-
czyszczonych,  szczelnych drogi, parkingów 
i dojść pieszych o nawierzchni utwardzonej 
przed wprowadzeniem do odbiornika wymagają 
oczyszczenia zgodnie z przepisami odrębnymi.

c) Istniejący układ odwadniający do zachowania i 
utrzymywania w należytym stanie technicznym, 
dopuszcza się budowę przepustów dla ciągów 
pieszo  jezdnych oraz dojazdów wewnętrznych

d) Teren odwadniany rowami w układzie grawita-
cyjno – mechanicznym

e) Przez teren przebiega linia elektroenergetyczna 
średniego napięcia – obiekty budowlane oraz 
prace budowlane należy realizować w odległoś-
ciach  wynikających z przepisów odrębnych, 
dopuszcza się skablowanie linii elektroenerge-
tycznych na warunkach gestora sieci

18) ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTA-
WĄ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJ-
NYCH
a) Zaleca się gromadzenie wód opadowych w celu 

ich późniejszego wykorzystania
b) Zaleca się lokalizowanie zieleni w formie grup 

drzew i krzewów zgodnych z miejscowymi wa-
runkami siedliskowymi

c) Zaleca się nasadzenia żywopłotowe wzdłuż 
ogrodzeń

5. KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPO-
DAROWANIA PRZESTRZENNEGO części wsi Jantar
1) NUMER TERENU 05Z
2) POWIERZCHNIA 0,34 ha
3) PRZEZNACZENIE tereny zieleni, rów melioracyjny
4) FUNKCJE WYŁĄCZONE funkcje rekreacji
5) ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGO-

SPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM 
nie ustala się

6) ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU 
PRZESTRZENNEGO

  układ rowów melioracyjnych do zachowania i utrzy-
mania

7) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGO-
SPODAROWANIA TERENU
a) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do 

powierzchni terenu – zakaz zabudowy
c) minimalny procent powierzchni biologicznie czyn-

nej: 80% powierzchni działki
d) intensywność zabudowy, nie dotyczy
e) wysokość zabudowy, nie dotyczy
f) formy zabudowy nie dotyczy
g) kształt dachu nie dotyczy

8) ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIE-
RUCHOMOŚCI
a) szerokość frontu działki, nie dotyczy
b) wielkość działki, zakaz podziałów
c) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa 

drogowego: nie ustala się
d) obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i 

podziałów nieruchomości: nie dotyczy
9) ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI 

I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

a) dostępność drogowa z drogi 27KL
b) parkingi nie dotyczy
c) zaopatrzenie w wodę nie dotyczy
d) odprowadzenie ścieków nie dotyczy
e) odprowadzenie wód opadowych i regulacja sto-

sunków wodnych poprzez system rowów melio-
racyjnych,

f) zaopatrzenie w energię elektryczną nie dotyczy
g) zaopatrzenie w gaz nie dotyczy
h) zaopatrzenie w ciepło nie dotyczy
i)  gospodarka odpadami nie dotyczy
j)  planowane urządzenia i sieci magistralne nie 

dotyczy
10) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWE-

GO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 
ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ
a) strefy ochrony dóbr kultury: nie dotyczy,
b) zasady kształtowania struktury przestrzennej: nie 

ustala się
c) zasady ochrony obiektów o wartościach kultu-

rowych: nie dotyczy
11) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY

a) teren położony w otulinie Parku Krajobrazowego 
Mierzeja Wiślana

b) istniejąca zieleń wysoka wzdłuż rowów meliora-
cyjnych do zachowania i uzupełnienia

12) ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUB-
LICZNYCH nie dotyczy

13) SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGO-
SPODAROWANIA TERENU zakaz zagospodarowa-
nia tymczasowego

14) USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHA-
BILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRA-
STRUKTURY TECHNICZNEJ ORAZ OBSZARÓW  
WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKUL-
TYWACJI nie dotyczy

15) STAWKA PROCENTOWA nie dotyczy
16) SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB 

OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA 
PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW
a) Teren położony w otulinie Parku Krajobrazowego 

Mierzeja Wiślana, zagospodarowanie zgodnie z 
przepisami odrębnymi;

b) Teren położony w obszarze potencjalnego zagro-
żenia powodzią- obowiązują zapisy § 4 pkt 4

17) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 
TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKO-
WANIU
a) Istniejący układ odwadniający do zachowania i 

utrzymywania w należytym stanie technicznym, 
dopuszcza się budowę przepustów dla ciągów 
pieszo  jezdnych oraz dojazdów wewnętrznych

b) Teren odwadniany rowami w układzie grawita-
cyjno – mechanicznym

18) ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTA-
WĄ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH 
nie ustala się

6. KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPO-
DAROWANIA PRZESTRZENNEGO części wsi Jantar
1) NUMER TERENU 06MN
2) POWIERZCHNIA 2,93 ha
3) PRZEZNACZENIE tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej z dopuszczeniem usług turystycznych 
typu pokoje zakwaterowania turystycznego

4) FUNKCJE WYŁĄCZONE zabudowa rekreacyjna typu 
domki campingowe oraz budynki o powierzchni 
zabudowy powyżej 300 m².

5) ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGO-
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SPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM 
tereny rolnicze

6) ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU 
PRZESTRZENNEGO
a) stosuje się zasady, o których mowa w punktach 

7, 9, 10, 11
b) ogrodzenia: maksymalna wysokość- 1,80 m, nie 

dopuszcza się ogrodzeń z prefabrykatów betono-
wych

c) zakaz lokalizacji nośników reklamowych wolno-
stojących i reklam na budynkach i ogrodzeniach 
za wyjątkiem szyldów o max. powierzchni 0,5m2, 
związanych  z prowadzoną działalnością w miejscu 
jej prowadzenia, z zastrzeżeniem pkt 6) d)

d) dopuszcza się lokalizację szyldów o powierzchni 
powyżej 0,5m2, związanych z prowadzoną dzia-
łalnością, będących integralną częścią projektu 
elewacji lub  projektu zagospodarowania terenu

e) zakaz lokalizacji masztów i wież telefonii komórko-
wej: wolno stojących, na budynkach o wartościach 
kulturowych oraz o konstrukcji kratownicowej na  
pozostałych budynkach

f) przez teren przebiega ciąg pieszo-rowerowy, jak 
na rysunku planu, stanowiący dojazd techniczny 
do obsługi rowu melioracyjnego zlokalizowanego 
na terenie  05Z,

7) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGO-
SPODAROWANIA TERENU
a) linie zabudowy

— maksymalne nieprzekraczalne w odległości 
10,0m od linii rozgraniczającej teren z terenem 
05Z, jak na rysunku planu

— maksymalne nieprzekraczalne w odległości 
6,0m i 8,0m od linii rozgraniczającej teren z 
terenami dróg 29KD i 31KD, jak na rysunku 
planu

b) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do 
powierzchni działki
— dla działek o powierzchni do 1000 m² maksy-

malnie 0,22,
— dla działek o powierzchni do 1500 m2 maksy-

malnie 0,20,
— dla działek o powierzchni powyżej 1500 m2 

maksymalnie 0,18,
— dla działek zlokalizowanych wzdłuż ciągu 

pieszo-rowerowego i na których budynek 
lub budynki podstawowe lokalizowane są z 
kalenicami dachów równolegle  do osi ciągu 
dopuszcza się maksymalnie 0,25 niezależnie 
od wielkości powierzchni działki

c) minimalny procent powierzchni biologicznie czyn-
nej: 40% powierzchni działki

d) intensywność zabudowy, minimalna: nie ustala 
się maksymalna: 0,6

e) wysokość zabudowy, minimalna: nie ustala się 
maksymalna: 9,5m

f) formy zabudowy: zabudowa wolnostojąca, 
jednokondygnacyjna, dopuszcza się poddasze 
użytkowe, ze ścianą kolankową o maksymalnej 
wysokości 1,2m,

g) kształt dachu: dach dwuspadowy o kącie 38 - 
45º, z kalenicami równolegle lub prostopadle do 
osi drogi, z której zorganizowany jest zjazd na 
działkę, nie  dotyczy istniejącej zabudowy o innej 
formie dachów (płaskie i wielospadowe), oraz ich 
przebudowy i rozbudowy przy zachowaniu typu 
zabudowy i zmianie gabarytów  maksymalnie do 

10% któregokolwiek z dotychczasowych wymia-
rów zewnętrznych

h) inne:
— pokrycie dachu dachówką lub blachodachówką 

w odcieniach szarości lub czerwieni lub brą-
zów,

— dopuszcza się rozbudowę, nadbudowę, prze-
budowę i zmianę sposobu użytkowania na za-
sadach określonych w niniejszej karcie terenu

— dopuszcza się lokalizację budynku towarzyszą-
cego o powierzchni zabudowy od 30 m² do 100 
m² i wysokości od 4,5 m do 5,5 m, na działkach 
do 1000 m²  dopuszcza się jeden budynek 
towarzyszący, na działkach powyżej 1000 m² 
dopuszcza się budynki towarzyszące w ilości 1 
budynek na każde 1000 m² pow. działki

8) ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIE-
RUCHOMOŚCI
a) szerokość frontu działki, minimalna: 18,0m mak-

symalna: 35,0m
b) wielkość działki, minimalna: 1000m2 maksymalna: 

nie ustala się
c) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa 

drogowego: nie ustala się
d) obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i 

podziałów nieruchomości: nie dotyczy
e) istniejące podziały zgodne z planem
f) koncepcje podziałów należy sporządzać dla przy-

najmniej jednej części terenu wydzielonej jako 
obszar spójnej parcelacji wyznaczonej liniami jak 
na rysunku  planu,

g) minimalna szerokość wydzieleń dla ciągów pieszo 
jezdnych jak na rysunku planu 6,0m,

h) minimalna szerokość wydzieleń dla ciągu pieszo 
rowerowego jak na rysunku planu 4,0m

9) ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI 
I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
a) dostępność drogowa: poprzez układ dojazdów i 

ciągów pieszo-jezdnych z dróg 29KD i 31KD,
b) parkingi: dla zabudowy mieszkaniowej minimum 1 

miejsce postojowe na dom mieszkalny, dla usług 
turystycznych minimum 1 miejsce postojowe na 
1 pokój

c) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej
d) odprowadzenie ścieków do układu kanalizacji 

sanitarnej
e) odprowadzenie wód opadowych zagospodarować 

na terenie
f) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektro-

energetycznej
g) zaopatrzenie w gaz z gazu bezprzewodowego lub 

sieci gazowej
h) zaopatrzenie w ciepło z niskoemisyjnych źródeł 

lokalnych
i)  gospodarka odpadami zgodnie z przepisami ogól-

nymi
j)  planowane urządzenia i sieci magistralne nie 

dotyczy
10) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWE-

GO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 
ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ
a) strefy ochrony dóbr kultury: nie dotyczy,
b) zasady kształtowania struktury przestrzennej: nie 

ustala się
c) zasady ochrony obiektów o wartościach kultu-

rowych: nie dotyczy
11) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY
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a) przyjmuje się poziom hałasu w środowisku, jak 
dla terenów przeznaczonych pod zabudowę 
mieszkaniową

b) teren położony w otulinie Parku Krajobrazowego 
Mierzeja Wiślana

c) istniejąca zieleń wysoka wzdłuż rowów meliora-
cyjnych do zachowania i uzupełnienia

12) ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUB-
LICZNYCH nie dotyczy

13) SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGO-
SPODAROWANIA TERENU zakaz zagospodarowa-
nia tymczasowego

14) USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHA-
BILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRA-
STRUKTURY TECHNICZNEJ ORAZ OBSZARÓW  
WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKUL-
TYWACJI nie dotyczy

15) STAWKA PROCENTOWA 30%
16) SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB 

OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA 
PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW
a) Teren położony w otulinie Parku Krajobrazowego 

Mierzeja Wiślana, zagospodarowanie zgodnie z 
przepisami odrębnymi;

b) Teren położony w obszarze potencjalnego zagro-
żenia powodzią- obowiązują zapisy § 4 pkt 4

17) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 
TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKO-
WANIU
a) Rozmieszczenie infrastruktury technicznej w 

pasach ciągów pieszo jezdnych zgodnie z warun-
kami technicznymi jakim powinny odpowiadać 
drogi publiczne i  ich usytuowanie.

b) Wprowadzenie wód opadowych do ziemi zgod-
nie z przepisami odrębnymi. Wody opadowe 
i roztopowe, pochodzące z powierzchni zanie-
czyszczonych,  szczelnych drogi, parkingów 
i dojść pieszych o nawierzchni utwardzonej 
przed wprowadzeniem do odbiornika wymagają 
oczyszczenia zgodnie z przepisami odrębnymi.

c) Istniejący układ odwadniający do zachowania i 
utrzymywania w należytym stanie technicznym, 
dopuszcza się budowę przepustów dla ciągów 
pieszo  jezdnych oraz dojazdów wewnętrznych

d) Teren odwadniany rowami w układzie grawita-
cyjno – mechanicznym

e) Przez teren przebiega linia elektroenergetyczna 
średniego napięcia – obiekty budowlane oraz pra-
ce budowlane należy realizować w odległościach  
wynikających z przepisów odrębnych, dopuszcza 
się skablowanie linii elektroenergetycznych na 
warunkach gestora sieci

18) ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTA-
WĄ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJ-
NYCH
a) Zaleca się gromadzenie wód opadowych w celu 

ich późniejszego wykorzystania
b) Zaleca się lokalizowanie zieleni w formie grup 

drzew i krzewów zgodnych z miejscowymi wa-
runkami siedliskowymi

c) Zaleca się nasadzenia żywopłotowe wzdłuż 
ogrodzeń

7. KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPO-
DAROWANIA PRZESTRZENNEGO części wsi Jantar
1) NUMER TERENU 07MN/U
2) POWIERZCHNIA 0,18 ha
3) PRZEZNACZENIE tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i usług bez ustalenia proporcji.
4) FUNKCJE WYŁĄCZONE zabudowa rekreacyjna typu 

domki campingowe,
5) ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGO-

SPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM 
tereny rolnicze

6) ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU 
PRZESTRZENNEGO
a) stosuje się zasady, o których mowa w punktach 

7, 9, 10, 11
b) ogrodzenia: maksymalna wysokość- 1,80 m, nie 

dopuszcza się ogrodzeń z prefabrykatów betono-
wych

c) zakaz lokalizacji nośników reklamowych wolno-
stojących i reklam na budynkach i ogrodzeniach 
za wyjątkiem szyldów o max. powierzchni 0,5m2, 
związanych  z prowadzoną działalnością w miejscu 
jej prowadzenia, z zastrzeżeniem pkt 6) d)

d) dopuszcza się lokalizację szyldów o powierzchni 
powyżej 0,5m2, związanych z prowadzoną dzia-
łalnością, będących integralną częścią projektu 
elewacji lub  projektu zagospodarowania terenu

e) zakaz lokalizacji masztów i wież telefonii komórko-
wej: wolno stojących, na budynkach o wartościach 
kulturowych oraz o konstrukcji kratownicowej na  
pozostałych budynkach

f) w sąsiedztwie terenu przechodzi oś widokowa 
jak na rysunku planu z drogi wojewódzkiej nr 501 
na otwarty krajobraz terenów rolniczych zlokali-
zowanych na  południe od obszaru planu, zakaz 
lokalizacji obiektów budowlanych o wysokości 
ponad 0,3m oraz krzewów i zieleni wysokiej w 
pasie 100,0m wzdłuż osi widokowej

7) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGO-
SPODAROWANIA TERENU
a) linie zabudowy

— obowiązujące w odległości 8,0 m od linii roz-
graniczającej teren z terenem drogi 27KL, jak 
na rysunku planu

— maksymalne nieprzekraczalne w odległości 6,0 
m od linii rozgraniczającej teren z terenem drogi 
28KD, jak na rysunku planu

b) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do 
powierzchni działki
— dla działek o powierzchni do 1000 m² maksy-

malnie 0,22,
— dla działek o powierzchni do 1500 m2 maksy-

malnie 0,20,
— dla działek o powierzchni powyżej 1500 m2 

maksymalnie 0,18,
— dla działek zlokalizowanych wzdłuż drogi 27KL 

i na których budynek lub budynki podstawowe 
lokalizowane są z kalenicami dachów równole-
gle do osi tej drogi  dopuszcza się maksymal-
nie 0,25 niezależnie od wielkości powierzchni 
działki

c) minimalny procent powierzchni biologicznie czyn-
nej: 30% powierzchni działki

d) intensywność zabudowy, minimalna: nie ustala 
się maksymalna: 0,7

e) wysokość zabudowy, minimalna: nie ustala się 
maksymalna: 12,5m

f) formy zabudowy: zabudowa jedno lub dwukon-
dygnacyjna, dopuszcza się poddasze użytkowe, 
ze ścianą kolankową o maksymalnej wysokości 
1,2m,

g) kształt dachu: dach dwuspadowy o kącie 38 - 
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45º, z kalenicami równolegle lub prostopadle do 
osi drogi, z której zorganizowany jest zjazd na 
działkę, nie  dotyczy istniejącej zabudowy o innej 
formie dachów (płaskie i wielospadowe), oraz ich 
przebudowy i rozbudowy przy zachowaniu typu 
zabudowy i zmianie gabarytów  maksymalnie do 
10% któregokolwiek z dotychczasowych wymia-
rów zewnętrznych

h) inne:
— pokrycie dachu dachówką lub blachodachówką 

w odcieniach szarości lub czerwieni lub brą-
zów,

— dopuszcza się rozbudowę, nadbudowę, prze-
budowę i zmianę sposobu użytkowania na za-
sadach określonych w niniejszej karcie terenu

— dopuszcza się lokalizację budynku towarzyszą-
cego o powierzchni zabudowy od 30 m² do 100 
m² i wysokości od 4,5 m do 5,5 m, na działkach 
do 1000 m²  dopuszcza się jeden budynek 
towarzyszący, na działkach powyżej 1000 m² 
dopuszcza się budynki towarzyszące w ilości 1 
budynek na każde 1000 m² pow działki

8) ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIE-
RUCHOMOŚCI
a) szerokość frontu działki, minimalna: 18,0m mak-

symalna: nie ustala się
b) wielkość działki, minimalna: dla zabudowy miesz-

kaniowej 1000m2, dla zabudowy usługowej i 
mieszkaniowo-usługowej 2000m2, maksymalna: 
nie ustala się

c) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa 
drogowego: nie ustala się

d) obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i 
podziałów nieruchomości: nie dotyczy

e) istniejące podziały zgodne z planem
f) koncepcje podziałów należy sporządzać dla całości 

terenu,
9) ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI 

I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
a) dostępność drogowa: z drogi 27KL i 28KD,
b) parkingi: dla zabudowy mieszkaniowej minimum 1 

miejsce postojowe na dom mieszkalny, dla usług 
turystycznych pobytowych minimum 1 miejsce 
postojowe  na 1 pokój, dla pozostałych usług 
minimum 1 miejsce postojowe na każde 100m2 
powierzchni użytkowej

c) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej
d) odprowadzenie ścieków do układu kanalizacji 

sanitarnej
e) odprowadzenie wód opadowych zagospodarować 

na terenie
f) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektro-

energetycznej
g) zaopatrzenie w gaz z gazu bezprzewodowego lub 

sieci gazowej
h) zaopatrzenie w ciepło z niskoemisyjnych źródeł 

lokalnych
i)  gospodarka odpadami zgodnie z przepisami ogól-

nymi
j)  planowane urządzenia i sieci magistralne nie 

dotyczy
10) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWE-

GO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 
ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ
a) strefy ochrony dóbr kultury: nie dotyczy,
b) zasady kształtowania struktury przestrzennej: 

nowa zabudowa w typie sąsiedniej zabudowy o 
wartościach kulturowych

c) zasady ochrony obiektów o wartościach kultu-
rowych: nie dotyczy

11) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY
a) przyjmuje się poziom hałasu w środowisku, jak 

dla terenów przeznaczonych pod zabudowę 
mieszkaniową

b) teren położony w otulinie Parku Krajobrazowego 
Mierzeja Wiślana

12) ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUB-
LICZNYCH nie dotyczy

13) SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGO-
SPODAROWANIA TERENU zakaz zagospodarowa-
nia tymczasowego

14) USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHA-
BILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRA-
STRUKTURY TECHNICZNEJ ORAZ OBSZARÓW  
WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKUL-
TYWACJI nie dotyczy

15) STAWKA PROCENTOWA 30%
16) SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB 

OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA 
PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW
a) Teren położony w otulinie Parku Krajobrazowego 

Mierzeja Wiślana, zagospodarowanie zgodnie z 
przepisami odrębnymi;

b) Teren położony w obszarze potencjalnego zagro-
żenia powodzią- obowiązują zapisy § 4 pkt 4

17) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 
TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKO-
WANIU
a) Wprowadzenie wód opadowych do ziemi zgod-

nie z przepisami odrębnymi. Wody opadowe 
i roztopowe, pochodzące z powierzchni zanie-
czyszczonych,  szczelnych drogi, parkingów 
i dojść pieszych o nawierzchni utwardzonej 
przed wprowadzeniem do odbiornika wymagają 
oczyszczenia zgodnie z przepisami odrębnymi.

b) Istniejący układ odwadniający do zachowania 
i utrzymywania w należytym stanie technicz-
nym,

c) Teren odwadniany rowami (poza terenem) w 
układzie grawitacyjno – mechanicznym

18) ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTA-
WĄ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJ-
NYCH
a) Zaleca się gromadzenie wód opadowych w celu 

ich późniejszego wykorzystania
b) Zaleca się lokalizowanie zieleni w formie grup 

drzew i krzewów zgodnych z miejscowymi wa-
runkami siedliskowymi

c) Zaleca się nasadzenia żywopłotowe wzdłuż 
ogrodzeń

8. KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPO-
DAROWANIA PRZESTRZENNEGO części wsi Jantar
1) NUMER TERENU 08US
2) POWIERZCHNIA 0,09 ha
3) PRZEZNACZENIE tereny sportu i rekreacji
4) FUNKCJE WYŁĄCZONE usługi sportu i rekreacji 

lokalizowane w kubaturach
5) ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGO-

SPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM 
nie ustala się

6) ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZE-
STRZENNEGO przez teren przechodzi oś widokowa 
jak na rysunku planu z drogi wojewódzkiej nr 501  na 
otwarty krajobraz terenów rolniczych zlokalizowa-
nych na południe od obszaru planu, zakaz lokalizacji 
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obiektów budowlanych o wysokości ponad 0,3m oraz 
krzewów  i zieleni wysokiej w pasie 100,0m wzdłuż 
osi widokowej

7) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGO-
SPODAROWANIA TERENU
a) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do 

powierzchni terenu – zakaz zabudowy
b) minimalny procent powierzchni biologicznie czyn-

nej: 80% powierzchni działki
c) intensywność zabudowy, nie dotyczy
d) wysokość zabudowy, nie dotyczy
e) formy zabudowy nie dotyczy
f) kształt dachu nie dotyczy

8) ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIE-
RUCHOMOŚCI
a) szerokość frontu działki, nie dotyczy
b) wielkość działki, zakaz podziałów
c) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa 

drogowego: nie ustala się
d) obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i 

podziałów nieruchomości: nie dotyczy
9) ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI 

I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
a) dostępność drogowa z drogi 27KL
b) parkingi
c) zaopatrzenie w wodę nie dotyczy
d) odprowadzenie ścieków nie dotyczy
e) odprowadzenie wód opadowych zagospodarować 

na terenie
f) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektro-

energetycznej
g) zaopatrzenie w gaz nie dotyczy
h) zaopatrzenie w ciepło nie dotyczy
i)  gospodarka odpadami zgodnie z przepisami ogól-

nymi
j)  planowane urządzenia i sieci magistralne nie 

dotyczy
10) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWE-

GO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 
ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ
a) strefy ochrony dóbr kultury: nie dotyczy,
b) zasady kształtowania struktury przestrzennej: nie 

ustala się
c) zasady ochrony obiektów o wartościach kultu-

rowych: nie dotyczy
11) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY 

teren położony w otulinie Parku Krajobrazowego 
Mierzeja Wiślana

12) ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUB-
LICZNYCH nie dotyczy

13) SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGO-
SPODAROWANIA TERENU zakaz zagospodarowa-
nia tymczasowego

14) USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHA-
BILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRA-
STRUKTURY TECHNICZNEJ ORAZ OBSZARÓW  
WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKUL-
TYWACJI nie dotyczy

15) STAWKA PROCENTOWA nie dotyczy
16) SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB 

OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA 
PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW
a) Teren położony w otulinie Parku Krajobrazowego 

Mierzeja Wiślana, zagospodarowanie zgodnie z 
przepisami odrębnymi;

b) Teren położony w obszarze potencjalnego zagro-
żenia powodzią- obowiązują zapisy § 4 pkt 4

17) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 
TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKO-
WANIU
a) Wprowadzenie wód opadowych do ziemi zgod-

nie z przepisami odrębnymi. Wody opadowe 
i roztopowe, pochodzące z powierzchni zanie-
czyszczonych,  szczelnych drogi, parkingów 
i dojść pieszych o nawierzchni utwardzonej 
przed wprowadzeniem do odbiornika wymagają 
oczyszczenia zgodnie z przepisami odrębnymi.

b) Istniejący układ odwadniający do zachowania 
i utrzymywania w należytym stanie technicz-
nym,

c) Teren odwadniany rowami (poza terenem) w 
układzie grawitacyjno – mechanicznym

18) ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTA-
WĄ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJ-
NYCH
a) Zaleca się lokalizowanie zieleni w formie grup 

drzew i krzewów zgodnych z miejscowymi wa-
runkami siedliskowymi z zastrzeżeniem pkt 6

b) Zaleca się nasadzenia żywopłotowe wzdłuż 
ogrodzeń z zastrzeżeniem pkt 6

9. KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPO-
DAROWANIA PRZESTRZENNEGO części wsi Jantar
1) NUMER TERENU 09Z
2) POWIERZCHNIA 0,57 ha
3) PRZEZNACZENIE tereny zieleni, rów melioracyjny
4) FUNKCJE WYŁĄCZONE funkcje rekreacji
5) ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGO-

SPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM 
nie ustala się

6) ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU 
PRZESTRZENNEGO
a) układ rowów melioracyjnych do zachowania i 

utrzymania
b) przez teren przechodzi oś widokowa jak na rysun-

ku planu z drogi wojewódzkiej nr 501 na otwarty 
krajobraz terenów rolniczych zlokalizowanych 
na południe od  obszaru planu, zakaz lokalizacji 
obiektów budowlanych o wysokości ponad 0,3m 
oraz krzewów i zieleni wysokiej w pasie 100,0m 
wzdłuż osi widokowej

7) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGO-
SPODAROWANIA TERENU
a) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do 

powierzchni terenu – zakaz zabudowy
c) minimalny procent powierzchni biologicznie czyn-

nej: 80% powierzchni działki
d) intensywność zabudowy, nie dotyczy
e) wysokość zabudowy, nie dotyczy
f) formy zabudowy nie dotyczy
g) kształt dachu nie dotyczy

8) ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIE-
RUCHOMOŚCI
a) szerokość frontu działki, nie dotyczy
b) wielkość działki, zakaz podziałów
c) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa 

drogowego: nie ustala się
d) obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i 

podziałów nieruchomości: nie dotyczy
9) ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI 

I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
a) dostępność drogowa z drogi 27KL
b) parkingi nie dotyczy
c) zaopatrzenie w wodę nie dotyczy
d) odprowadzenie ścieków nie dotyczy



Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 47 — 5826 — Poz. 1098

e) odprowadzenie wód opadowych i regulacja sto-
sunków wodnych poprzez system rowów melio-
racyjnych,

f) zaopatrzenie w energię elektryczną nie dotyczy
g) zaopatrzenie w gaz nie dotyczy
h) zaopatrzenie w ciepło nie dotyczy
i)  gospodarka odpadami nie dotyczy
j)  planowane urządzenia i sieci magistralne nie 

dotyczy
10) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWE-

GO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 
ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ
a) strefy ochrony dóbr kultury: nie dotyczy,
b) zasady kształtowania struktury przestrzennej: nie 

ustala się
c) zasady ochrony obiektów o wartościach kultu-

rowych: nie dotyczy
11) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY

a) teren położony w otulinie Parku Krajobrazowego 
Mierzeja Wiślana

b) istniejąca zieleń wysoka wzdłuż rowów meliora-
cyjnych do zachowania i uzupełnienia

12) ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUB-
LICZNYCH nie dotyczy

13) SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGO-
SPODAROWANIA TERENU zakaz zagospodarowa-
nia tymczasowego

14) USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHA-
BILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRA-
STRUKTURY TECHNICZNEJ ORAZ OBSZARÓW  
WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKUL-
TYWACJI nie dotyczy

15) STAWKA PROCENTOWA nie dotyczy
16) SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB 

OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA 
PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW
a) Teren położony w otulinie Parku Krajobrazowego 

Mierzeja Wiślana, zagospodarowanie zgodnie z 
przepisami odrębnymi;

b) Teren położony w obszarze potencjalnego zagro-
żenia powodzią- obowiązują zapisy § 4 pkt 4

17) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 
TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKO-
WANIU
a) Istniejący układ odwadniający do zachowania i 

utrzymywania w należytym stanie technicznym, 
dopuszcza się budowę przepustów dla ciągów 
pieszo  jezdnych oraz dojazdów wewnętrznych

b) Teren odwadniany rowami w układzie grawita-
cyjno – mechanicznym

18) ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTA-
WĄ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH 
nie ustala się

10. KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPO-
DAROWANIA PRZESTRZENNEGO części wsi Jantar

1) NUMER TERENU 10MN
2) POWIERZCHNIA 8,67 ha
3) PRZEZNACZENIE tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej z dopuszczeniem usług turystycznych 
typu pokoje zakwaterowania turystycznego

4) FUNKCJE WYŁĄCZONE zabudowa rekreacyjna typu 
domki campingowe oraz budynki o powierzchni 
zabudowy powyżej 300 m².

5) ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGO-
SPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM 
tereny rolnicze

6) ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU 
PRZESTRZENNEGO

a) stosuje się zasady, o których mowa w punktach 
7, 9, 10, 11

b) ogrodzenia: maksymalna wysokość- 1,80 m, nie 
dopuszcza się ogrodzeń z prefabrykatów betono-
wych

c) zakaz lokalizacji nośników reklamowych wolno-
stojących i reklam na budynkach i ogrodzeniach 
za wyjątkiem szyldów o max. powierzchni 0,5m2, 
związanych  z prowadzoną działalnością w miejscu 
jej prowadzenia, z zastrzeżeniem pkt 6) d)

d) dopuszcza się lokalizację szyldów o powierzchni 
powyżej 0,5m2, związanych z prowadzoną dzia-
łalnością, będących integralną częścią projektu 
elewacji lub  projektu zagospodarowania terenu

e) zakaz lokalizacji masztów i wież telefonii komórko-
wej: wolno stojących, na budynkach o wartościach 
kulturowych oraz o konstrukcji kratownicowej na  
pozostałych budynkach

f) przez teren przebiega ciąg pieszo-rowerowy, jak 
na rysunku planu, stanowiący dojazd techniczny 
do obsługi rowu melioracyjnego zlokalizowanego 
na terenie  09Z,

g) przez teren przechodzi oś widokowa jak na rysun-
ku planu z drogi wojewódzkiej nr 501 na otwarty 
krajobraz terenów rolniczych zlokalizowanych 
na południe od  obszaru planu, zakaz lokalizacji 
obiektów budowlanych o wysokości ponad 0,3m 
oraz krzewów i zieleni wysokiej w pasie 100,0m 
wzdłuż osi widokowej

7) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGO-
SPODAROWANIA TERENU
a) linie zabudowy

— maksymalne nieprzekraczalne w odległości 
10,0m od linii rozgraniczającej teren z terenem 
09Z, jak na rysunku planu

— maksymalne nieprzekraczalne w odległości 
6,0m, 8,0m i 9,0m od linii rozgraniczającej teren 
z terenami drogi 29KD oraz jej kontynuacji poza 
granicami planu,  jak na rysunku planu

— maksymalne nieprzekraczalne wyznaczające 
pas 100,0 m wzdłuż osi widokowej

b) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do 
powierzchni działki
— dla działek o powierzchni do 1000 m² maksy-

malnie 0,22,
— dla działek o powierzchni do 1500 m2 maksy-

malnie 0,20,
— dla działek o powierzchni powyżej 1500 m2 

maksymalnie 0,18,
— dla działek zlokalizowanych wzdłuż ciągu 

pieszo-rowerowego i na których budynek 
lub budynki podstawowe lokalizowane są z 
kalenicami dachów równolegle  do osi ciągu 
dopuszcza się maksymalnie 0,25 niezależnie 
od wielkości powierzchni działki

c) minimalny procent powierzchni biologicznie czyn-
nej: 40% powierzchni działki

d) intensywność zabudowy, minimalna: nie ustala 
się maksymalna: 0,6

e) wysokość zabudowy, minimalna: nie ustala się 
maksymalna: 9,5m

f) formy zabudowy: zabudowa wolnostojąca, 
jednokondygnacyjna, dopuszcza się poddasze 
użytkowe, ze ścianą kolankową o maksymalnej 
wysokości 1,2m,

g) kształt dachu: dach dwuspadowy o kącie 38 - 
45º, z kalenicami równolegle lub prostopadle do 
osi drogi, z której zorganizowany jest zjazd na 
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działkę, nie  dotyczy istniejącej zabudowy o innej 
formie dachów (płaskie i wielospadowe), oraz ich 
przebudowy i rozbudowy przy zachowaniu typu 
zabudowy i zmianie gabarytów  maksymalnie do 
10% któregokolwiek z dotychczasowych wymia-
rów zewnętrznych

h) inne:
— pokrycie dachu dachówką lub blachodachówką 

w odcieniach szarości lub czerwieni lub brą-
zów,

— dopuszcza się rozbudowę, nadbudowę, prze-
budowę i zmianę sposobu użytkowania na za-
sadach określonych w niniejszej karcie terenu

— dopuszcza się lokalizację budynku towarzyszą-
cego o powierzchni zabudowy od 30 m² do 100 
m² i wysokości od 4,5 m do 5,5 m, na działkach 
do 1000 m²  dopuszcza się jeden budynek 
towarzyszący, na działkach powyżej 1000 m² 
dopuszcza się budynki towarzyszące w ilości 1 
budynek na każde 1000 m² pow działki

8) ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIE-
RUCHOMOŚCI
a) szerokość frontu działki, minimalna: 18,0m mak-

symalna: 35,0m
b) wielkość działki, minimalna: 1000m2 maksymalna: 

nie ustala się
c) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa 

drogowego: nie ustala się
d) obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i 

podziałów nieruchomości: nie dotyczy
e) istniejące podziały zgodne z planem
f) koncepcje podziałów należy sporządzać dla przy-

najmniej jednej części terenu wydzielonej jako 
obszar spójnej parcelacji wyznaczonej liniami jak 
na rysunku  planu,

g) minimalna szerokość wydzieleń dla ciągów pieszo 
jezdnych jak na rysunku planu 6,0m,

h) minimalna szerokość wydzieleń dla ciągu pieszo 
rowerowego jak na rysunku planu 4,0m

9) ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI 
I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
a) dostępność drogowa: poprzez układ dojazdów i 

ciągów pieszo-jezdnych z dróg 27KL i 29KD,
b) parkingi: dla zabudowy mieszkaniowej minimum 1 

miejsce postojowe na dom mieszkalny, dla usług 
turystycznych minimum 1 miejsce postojowe na 
1 pokój

c) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej
d) odprowadzenie ścieków do układu kanalizacji 

sanitarnej
e) odprowadzenie wód opadowych zagospodarować 

na terenie
f) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektro-

energetycznej
g) zaopatrzenie w gaz z gazu bezprzewodowego lub 

sieci gazowej
h) zaopatrzenie w ciepło z niskoemisyjnych źródeł 

lokalnych
i)  gospodarka odpadami zgodnie z przepisami ogól-

nymi
j)  planowane urządzenia i sieci magistralne nie 

dotyczy
10) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWE-

GO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 
ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ
a) strefy ochrony dóbr kultury: nie dotyczy,
b) zasady kształtowania struktury przestrzennej: nie 

ustala się

c) zasady ochrony obiektów o wartościach kultu-
rowych: nie dotyczy

11) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY
a) przyjmuje się poziom hałasu w środowisku, jak 

dla terenów przeznaczonych pod zabudowę 
mieszkaniową

b) teren położony w otulinie Parku Krajobrazowego 
Mierzeja Wiślana

c) istniejąca zieleń wysoka wzdłuż rowów meliora-
cyjnych do zachowania i uzupełnienia

12) ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUB-
LICZNYCH nie dotyczy

13) SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGO-
SPODAROWANIA TERENU zakaz zagospodarowa-
nia tymczasowego

14) USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHA-
BILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRA-
STRUKTURY TECHNICZNEJ ORAZ OBSZARÓW  
WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKUL-
TYWACJI nie dotyczy

15) STAWKA PROCENTOWA 30%
16) SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB 

OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA 
PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW
a) Teren położony w otulinie Parku Krajobrazowego 

Mierzeja Wiślana, zagospodarowanie zgodnie z 
przepisami odrębnymi;

b) Teren położony w obszarze potencjalnego zagro-
żenia powodzią- obowiązują zapisy § 4 pkt 4

17) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 
TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKO-
WANIU
a) Rozmieszczenie infrastruktury technicznej w 

pasach ciągów pieszo jezdnych zgodnie z warun-
kami technicznymi jakim powinny odpowiadać 
drogi publiczne i  ich usytuowanie.

b) Wprowadzenie wód opadowych do ziemi zgod-
nie z przepisami odrębnymi. Wody opadowe 
i roztopowe, pochodzące z powierzchni zanie-
czyszczonych,  szczelnych drogi, parkingów 
i dojść pieszych o nawierzchni utwardzonej 
przed wprowadzeniem do odbiornika wymagają 
oczyszczenia zgodnie z przepisami odrębnymi.

c) Istniejący układ odwadniający do zachowania i 
utrzymywania w należytym stanie technicznym, 
dopuszcza się budowę przepustów dla ciągów 
pieszo  jezdnych oraz dojazdów wewnętrznych

d) Teren odwadniany rowami w układzie grawita-
cyjno – mechanicznym

e) Przez teren przebiega linia elektroenergetyczna 
średniego napięcia – obiekty budowlane oraz 
prace budowlane należy realizować w odległoś-
ciach  wynikających z przepisów odrębnych, 
dopuszcza się skablowanie linii elektroenerge-
tycznych na warunkach gestora sieci

18) ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTA-
WĄ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJ-
NYCH
a) Zaleca się gromadzenie wód opadowych w celu 

ich późniejszego wykorzystania
b) Zaleca się lokalizowanie zieleni w formie grup 

drzew i krzewów zgodnych z miejscowymi wa-
runkami siedliskowymi

c) Zaleca się nasadzenia żywopłotowe wzdłuż 
ogrodzeń

d) zaleca się nasadzenie zieleni wysokiej wzdłuż 
ciągu pieszo-rowerowego, po południowej stro-
nie
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11. KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPO-
DAROWANIA PRZESTRZENNEGO części wsi Jantar

1) NUMER TERENU 11MN/U
2) POWIERZCHNIA 7,93 ha
3) PRZEZNACZENIE tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i usług bez ustalenia proporcji.
4) FUNKCJE WYŁĄCZONE zabudowa rekreacyjna typu 

domki campingowe, usługi z wyłączeniem usług 
turystycznych pobytowych

5) ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGO-
SPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM 
tereny rolnicze

6) ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU 
PRZESTRZENNEGO
a) stosuje się zasady, o których mowa w punktach 

7, 9, 10, 11
b) ogrodzenia: maksymalna wysokość- 1,80 m, nie 

dopuszcza się ogrodzeń z prefabrykatów betono-
wych

c) zakaz lokalizacji nośników reklamowych wolno-
stojących i reklam na budynkach i ogrodzeniach 
za wyjątkiem szyldów o max. powierzchni 0,5m2, 
związanych  z prowadzoną działalnością w miejscu 
jej prowadzenia, z zastrzeżeniem pkt 6) d)

d) dopuszcza się lokalizację szyldów o powierzchni 
powyżej 0,5m2, związanych z prowadzoną dzia-
łalnością, będących integralną częścią projektu 
elewacji lub  projektu zagospodarowania terenu

e) zakaz lokalizacji masztów i wież telefonii komórko-
wej: wolno stojących, na budynkach o wartościach 
kulturowych oraz o konstrukcji kratownicowej na  
pozostałych budynkach

f) w zachodniej części terenu zlokalizowana jest do-
minanta przestrzenna na zakończeniu osi odcinka 
drogi 27KL

7) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGO-
SPODAROWANIA TERENU
a) linie zabudowy

— obowiązujące w odległości 8,0 m od linii roz-
graniczającej teren z terenem drogi 27KL, jak 
na rysunku planu

b) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do 
powierzchni działki
— dla działek o powierzchni do 1000 m² maksy-

malnie 0,22,
— dla działek o powierzchni do 1500 m2 maksy-

malnie 0,20,
— dla działek o powierzchni powyżej 1500 m2 

maksymalnie 0,18,
— dla działek zlokalizowanych wzdłuż drogi 27KL o 

i na których budynek lub budynki podstawowe 
lokalizowane są z kalenicami dachów równole-
gle do osi tej  drogi dopuszcza się maksymal-
nie 0,25 niezależnie od wielkości powierzchni 
działki

c) minimalny procent powierzchni biologicznie czyn-
nej: 30% powierzchni działki

d) intensywność zabudowy, minimalna: nie ustala 
się maksymalna: 0,6

e) wysokość zabudowy, minimalna: nie ustala się 
maksymalna: dla dominanty, o której mowa w 
pkt 6) f) 12,5m, dla pozostałej zabudowy 9,5m

f) formy zabudowy: zabudowa jednokondygnacyj-
na, dopuszcza się poddasze użytkowe, ze ścianą 
kolankową o maksymalnej wysokości 1,2m,

g) kształt dachu: dach dwuspadowy o kącie 38 - 
45º, z kalenicami równolegle lub prostopadle do 
osi drogi, z której zorganizowany jest zjazd na 

działkę, nie  dotyczy istniejącej zabudowy o innej 
formie dachów (płaskie i wielospadowe), oraz ich 
przebudowy i rozbudowy przy zachowaniu typu 
zabudowy i zmianie gabarytów  maksymalnie do 
10% któregokolwiek z dotychczasowych wymia-
rów zewnętrznych

h) inne:
— pokrycie dachu dachówką lub blachodachówką 

w odcieniach szarości lub czerwieni lub brą-
zów,

— dopuszcza się rozbudowę, nadbudowę, prze-
budowę i zmianę sposobu użytkowania na za-
sadach określonych w niniejszej karcie terenu

— dopuszcza się lokalizację budynku towarzyszą-
cego o powierzchni zabudowy od 30 m² do 100 
m² i wysokości od 4,5 m do 5,5 m, na działkach 
do 1000 m²  dopuszcza się jeden budynek 
towarzyszący, na działkach powyżej 1000 m² 
dopuszcza się budynki towarzyszące w ilości 1 
budynek na każde 1000 m² pow działki

8) ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIE-
RUCHOMOŚCI
a) szerokość frontu działki, minimalna: 18,0m mak-

symalna: nie ustala się
b) wielkość działki, minimalna: dla zabudowy miesz-

kaniowej 1000m2, dla zabudowy usługowej i 
mieszkaniowo-usługowej 2000m2, maksymalna: 
nie ustala się

c) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa 
drogowego: nie ustala się

d) obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i 
podziałów nieruchomości: nie dotyczy

e) istniejące podziały zgodne z planem
f) koncepcje podziałów należy sporządzać dla przy-

najmniej jednej części terenu wydzielonej jako 
obszar spójnej parcelacji wyznaczonej liniami jak 
na rysunku  planu,

g) minimalna szerokość wydzieleń dla ciągów pieszo 
jezdnych jak na rysunku planu 6,0m,

9) ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI 
I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
a) dostępność drogowa: poprzez układ dojazdów i 

ciągów pieszo-jezdnych z drogi 27KL
b) parkingi: dla zabudowy mieszkaniowej minimum 1 

miejsce postojowe na dom mieszkalny, dla usług 
turystycznych pobytowych minimum 1 miejsce 
postojowe  na 1 pokój,

c) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej
d) odprowadzenie ścieków do układu kanalizacji 

sanitarnej
e) odprowadzenie wód opadowych zagospodarować 

na terenie
f) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektro-

energetycznej
g) zaopatrzenie w gaz z gazu bezprzewodowego lub 

sieci gazowej
h) zaopatrzenie w ciepło z niskoemisyjnych źródeł 

lokalnych
i)  gospodarka odpadami zgodnie z przepisami ogól-

nymi
j)  planowane urządzenia i sieci magistralne nie 

dotyczy
10) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWE-

GO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 
ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ
a) strefy ochrony dóbr kultury: nie dotyczy,
b) zasady kształtowania struktury przestrzennej: nie 

ustala się
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c) zasady ochrony obiektów o wartościach kultu-
rowych: nie dotyczy

11) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY
a) przyjmuje się poziom hałasu w środowisku, jak 

dla terenów przeznaczonych pod zabudowę 
mieszkaniową

b) teren położony w otulinie Parku Krajobrazowego 
Mierzeja Wiślana

c) istniejąca zieleń wysoka wzdłuż rowów meliora-
cyjnych do zachowania i uzupełnienia

12) ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUB-
LICZNYCH nie dotyczy

13) SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGO-
SPODAROWANIA TERENU zakaz zagospodarowa-
nia tymczasowego

14) USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHA-
BILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRA-
STRUKTURY TECHNICZNEJ ORAZ OBSZARÓW  
WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKUL-
TYWACJI nie dotyczy

15) STAWKA PROCENTOWA 30%
16) SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB 

OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA 
PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW
a) Teren położony w otulinie Parku Krajobrazowego 

Mierzeja Wiślana, zagospodarowanie zgodnie z 
przepisami odrębnymi;

b) Teren położony w obszarze potencjalnego zagro-
żenia powodzią- obowiązują zapisy § 4 pkt 4

17) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 
TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKO-
WANIU
a) Rozmieszczenie infrastruktury technicznej w 

pasach ciągów pieszo jezdnych zgodnie z warun-
kami technicznymi jakim powinny odpowiadać 
drogi publiczne i  ich usytuowanie.

b) Wprowadzenie wód opadowych do ziemi zgod-
nie z przepisami odrębnymi. Wody opadowe 
i roztopowe, pochodzące z powierzchni zanie-
czyszczonych,  szczelnych drogi, parkingów 
i dojść pieszych o nawierzchni utwardzonej 
przed wprowadzeniem do odbiornika wymagają 
oczyszczenia zgodnie z przepisami odrębnymi.

c) Istniejący układ odwadniający do zachowania i 
utrzymywania w należytym stanie technicznym, 
dopuszcza się budowę przepustów dla ciągów 
pieszo  jezdnych oraz dojazdów wewnętrznych

d) Teren odwadniany rowami w układzie grawita-
cyjno – mechanicznym

e) Przez teren przebiega linia elektroenergetyczna 
średniego napięcia – obiekty budowlane oraz 
prace budowlane należy realizować w odległoś-
ciach  wynikających z przepisów odrębnych, do-
puszcza się skablowanie na warunkach gestora 
sieci

18) ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTA-
WĄ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJ-
NYCH
a) Zaleca się gromadzenie wód opadowych w celu 

ich późniejszego wykorzystania
b) Zaleca się lokalizowanie zieleni w formie grup 

drzew i krzewów zgodnych z miejscowymi wa-
runkami siedliskowymi

c) Zaleca się nasadzenia żywopłotowe wzdłuż 
ogrodzeń

12. KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPO-
DAROWANIA PRZESTRZENNEGO części wsi Jantar

1) NUMER TERENU 12MN/U
2) POWIERZCHNIA 3,23 ha
3) PRZEZNACZENIE tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i usług bez ustalenia proporcji.
4) FUNKCJE WYŁĄCZONE zabudowa rekreacyjna typu 

domki campingowe,
5) ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGO-

SPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM 
tereny rolnicze

6) ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU 
PRZESTRZENNEGO
a) stosuje się zasady, o których mowa w punktach 

7, 9, 10, 11
b) ogrodzenia: maksymalna wysokość- 1,80 m, nie 

dopuszcza się ogrodzeń z prefabrykatów betono-
wych

c) zakaz lokalizacji nośników reklamowych wolno-
stojących i reklam na budynkach i ogrodzeniach 
za wyjątkiem szyldów o max. powierzchni 0,5m2, 
związanych  z prowadzoną działalnością w miejscu 
jej prowadzenia, z zastrzeżeniem pkt 6) d)

d) dopuszcza się lokalizację szyldów o powierzchni 
powyżej 0,5m2, związanych z prowadzoną dzia-
łalnością, będących integralną częścią projektu 
elewacji lub  projektu zagospodarowania terenu

e) zakaz lokalizacji masztów i wież telefonii komórko-
wej: wolno stojących, na budynkach o wartościach 
kulturowych oraz o konstrukcji kratownicowej na  
pozostałych budynkach

7) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGO-
SPODAROWANIA TERENU
a) linie zabudowy

— obowiązujące w odległości 8,0 m od linii roz-
graniczającej teren z terenem drogi 27KL, jak 
na rysunku planu

— maksymalne nieprzekraczalne w odległości 
8,0 m od granicy planu przebiegającej wzdłuż 
drogi do Stegienki poza granicami planu, jak 
na rysunku planu

b) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do 
powierzchni działki
— dla działek o powierzchni do 1000 m² maksy-

malnie 0,22,
— dla działek o powierzchni do 1500 m2 maksy-

malnie 0,20,
— dla działek o powierzchni powyżej 1500 m2 

maksymalnie 0,18,
— dla działek zlokalizowanych wzdłuż drogi 27KL 

oraz drogi do Stegienki poza granicami planu 
i na których budynek lub budynki podstawowe 
lokalizowane są z  kalenicami dachów równole-
gle do osi tej drogi dopuszcza się maksymalnie 
0,25 niezależnie od wielkości powierzchni dział-
ki

c) minimalny procent powierzchni biologicznie czyn-
nej: 30% powierzchni działki

d) intensywność zabudowy, minimalna: nie ustala 
się maksymalna: 0,6

e) wysokość zabudowy, minimalna: nie ustala się 
maksymalna: 9,5m

f) formy zabudowy: zabudowa jedno lub dwukon-
dygnacyjna, dopuszcza się poddasze użytkowe, 
ze ścianą kolankową o maksymalnej wysokości 
1,2m,

g) kształt dachu: dach dwuspadowy o kącie 38 - 
45º, z kalenicami równolegle lub prostopadle do 
osi drogi, z której zorganizowany jest zjazd na 
działkę, nie  dotyczy istniejącej zabudowy o innej 
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formie dachów (płaskie i wielospadowe), oraz ich 
przebudowy i rozbudowy przy zachowaniu typu 
zabudowy i zmianie gabarytów  maksymalnie do 
10% któregokolwiek z dotychczasowych wymia-
rów zewnętrznych

h) inne:
— pokrycie dachu dachówką lub blachodachówką 

w odcieniach szarości lub czerwieni lub brą-
zów,

— dopuszcza się rozbudowę, nadbudowę, prze-
budowę i zmianę sposobu użytkowania na za-
sadach określonych w niniejszej karcie terenu

— dopuszcza się lokalizację budynku towarzyszą-
cego o powierzchni zabudowy od 30 m² do 100 
m² i wysokości od 4,5 m do 5,5 m, na działkach 
do 1000 m²  dopuszcza się jeden budynek 
towarzyszący, na działkach powyżej 1000 m² 
dopuszcza się budynki towarzyszące w ilości 1 
budynek na każde 1000 m² pow działki

8) ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIE-
RUCHOMOŚCI
a) szerokość frontu działki, minimalna: 18,0m mak-

symalna: nie ustala się
b) wielkość działki, minimalna: dla zabudowy miesz-

kaniowej 1000m2, dla zabudowy usługowej i 
mieszkaniowo-usługowej 2000m2, maksymalna: 
nie ustala się

c) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa 
drogowego: nie ustala się

d) obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i 
podziałów nieruchomości: nie dotyczy

e) istniejące podziały zgodne z planem
f) koncepcje podziałów należy sporządzać dla całości 

terenu,
9) ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI 

I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
a) dostępność drogowa: poprzez istniejące zjazdy z 

drogi do Stegienki poza granicami planu oraz z 
drogi 27KL,

b) parkingi: dla zabudowy mieszkaniowej minimum 1 
miejsce postojowe na dom mieszkalny, dla usług 
turystycznych pobytowych minimum 1 miejsce 
postojowe  na 1 pokój, dla pozostałych usług 
minimum 1 miejsce postojowe na każde 100m2 
powierzchni użytkowej

c) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej
d) odprowadzenie ścieków do układu kanalizacji 

sanitarnej
e) odprowadzenie wód opadowych zagospodarować 

na terenie
f) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektro-

energetycznej
g) zaopatrzenie w gaz z gazu bezprzewodowego lub 

sieci gazowej
h) zaopatrzenie w ciepło z niskoemisyjnych źródeł 

lokalnych
i)  gospodarka odpadami zgodnie z przepisami ogól-

nymi
j)  planowane urządzenia i sieci magistralne nie 

dotyczy
10) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWE-

GO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 
ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ
a) strefy ochrony dóbr kultury: nie dotyczy,
b) zasady kształtowania struktury przestrzennej: nie 

ustala się
c) zasady ochrony obiektów o wartościach kultu-

rowych: nie dotyczy,

11) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY
a) przyjmuje się poziom hałasu w środowisku, jak 

dla terenów przeznaczonych pod zabudowę 
mieszkaniową

b) teren położony w otulinie Parku Krajobrazowego 
Mierzeja Wiślana

c) istniejąca zieleń wysoka wzdłuż rowów meliora-
cyjnych do zachowania i uzupełnienia

12) ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUB-
LICZNYCH nie dotyczy

13) SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGO-
SPODAROWANIA TERENU zakaz zagospodarowa-
nia tymczasowego

14) USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHA-
BILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRA-
STRUKTURY TECHNICZNEJ ORAZ OBSZARÓW  
WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKUL-
TYWACJI nie dotyczy

15) STAWKA PROCENTOWA 30%
16) SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB 

OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA 
PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW
a) Teren położony w otulinie Parku Krajobrazowego 

Mierzeja Wiślana, zagospodarowanie zgodnie z 
przepisami odrębnymi;

b) Teren położony w obszarze potencjalnego zagro-
żenia powodzią- obowiązują zapisy § 4 pkt 4

17) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 
TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKO-
WANIU
a) Wprowadzenie wód opadowych do ziemi zgod-

nie z przepisami odrębnymi. Wody opadowe 
i roztopowe, pochodzące z powierzchni zanie-
czyszczonych,  szczelnych drogi, parkingów 
i dojść pieszych o nawierzchni utwardzonej 
przed wprowadzeniem do odbiornika wymagają 
oczyszczenia zgodnie z przepisami odrębnymi.

b) Istniejący układ odwadniający do zachowania i 
utrzymywania w należytym stanie technicznym, 
dopuszcza się budowę przepustów dla ciągów 
pieszo  jezdnych oraz dojazdów wewnętrznych

c) Teren odwadniany rowami w układzie grawita-
cyjno – mechanicznym

d) Przez teren przebiega linia elektroenergetyczna 
średniego napięcia – obiekty budowlane oraz 
prace budowlane należy realizować w odległoś-
ciach  wynikających z przepisów odrębnych, do-
puszcza się skablowanie na warunkach gestora 
sieci

18) ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTA-
WĄ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJ-
NYCH
a) Zaleca się gromadzenie wód opadowych w celu 

ich późniejszego wykorzystania
b) Zaleca się lokalizowanie zieleni w formie grup 

drzew i krzewów zgodnych z miejscowymi wa-
runkami siedliskowymi

c) Zaleca się nasadzenia żywopłotowe wzdłuż 
ogrodzeń

13. KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPO-
DAROWANIA PRZESTRZENNEGO części wsi Jantar

1) NUMER TERENU 13Z
2) POWIERZCHNIA 0,13 ha
3) PRZEZNACZENIE tereny zieleni, rów melioracyjny
4) FUNKCJE WYŁĄCZONE funkcje rekreacji
5) ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGO-

SPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM 
nie ustala się
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6) ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU 
PRZESTRZENNEGO układ rowów melioracyjnych 
do zachowania i utrzymania

7) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGO-
SPODAROWANIA TERENU
a) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do 

powierzchni terenu – zakaz zabudowy
c) minimalny procent powierzchni biologicznie czyn-

nej: 80% powierzchni działki
d) intensywność zabudowy, nie dotyczy
e) wysokość zabudowy, nie dotyczy
f) formy zabudowy nie dotyczy
g) kształt dachu nie dotyczy

8) ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIE-
RUCHOMOŚCI
a) szerokość frontu działki, nie dotyczy
b) wielkość działki, zakaz podziałów
c) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa 

drogowego: nie ustala się
d) obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i 

podziałów nieruchomości: nie dotyczy
9) ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI 

I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
a) dostępność drogowa z drogi 27KL
b) parkingi nie dotyczy
c) zaopatrzenie w wodę nie dotyczy
d) odprowadzenie ścieków nie dotyczy
e) odprowadzenie wód opadowych i regulacja sto-

sunków wodnych poprzez system rowów melio-
racyjnych,

f) zaopatrzenie w energię elektryczną nie dotyczy
g) zaopatrzenie w gaz nie dotyczy
h) zaopatrzenie w ciepło nie dotyczy
i)  gospodarka odpadami nie dotyczy
j)  planowane urządzenia i sieci magistralne nie 

dotyczy
10) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWE-

GO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 
ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ
a) strefy ochrony dóbr kultury: nie dotyczy
b) zasady kształtowania struktury przestrzennej: nie 

ustala się
c) zasady ochrony obiektów o wartościach kultu-

rowych: nie dotyczy
11) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY

a) teren położony w otulinie Parku Krajobrazowego 
Mierzeja Wiślana

b) istniejąca zieleń wysoka wzdłuż rowów meliora-
cyjnych do zachowania i uzupełnienia

12) ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUB-
LICZNYCH nie dotyczy

13) SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGO-
SPODAROWANIA TERENU zakaz zagospodarowa-
nia tymczasowego

14) USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHA-
BILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRA-
STRUKTURY TECHNICZNEJ ORAZ OBSZARÓW  
WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKUL-
TYWACJI nie dotyczy

15) STAWKA PROCENTOWA nie dotyczy
16) SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB 

OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA 
PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW
a) Teren położony w otulinie Parku Krajobrazowego 

Mierzeja Wiślana, zagospodarowanie zgodnie z 
przepisami odrębnymi;

b) Teren położony w obszarze potencjalnego zagro-
żenia powodzią- obowiązują zapisy § 4 pkt 4

17) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 
TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKO-
WANIU
a) Istniejący układ odwadniający do zachowania i 

utrzymywania w należytym stanie technicznym, 
dopuszcza się budowę przepustów dla ciągów 
pieszo  jezdnych oraz dojazdów wewnętrznych

b) Teren odwadniany rowami w układzie grawita-
cyjno – mechanicznym

18) ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTA-
WĄ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH 
nie ustala się

14. KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPO-
DAROWANIA PRZESTRZENNEGO części wsi Jantar

1) NUMER TERENU 14Z
2) POWIERZCHNIA 0,82 ha
3) PRZEZNACZENIE tereny zieleni, użytek ekologiczny 

„jantarowe oczko”
4) FUNKCJE WYŁĄCZONE funkcje rekreacji
5) ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGO-

SPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM 
nie ustala się

6) ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZE-
STRZENNEGO układ rowów melioracyjnych i wód 
powierzchniowych do zachowania i utrzymania

7) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGO-
SPODAROWANIA TERENU
a) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do 

powierzchni terenu – zakaz zabudowy
c) minimalny procent powierzchni biologicznie czyn-

nej: 95% powierzchni terenu
d) intensywność zabudowy, nie dotyczy
e) wysokość zabudowy, nie dotyczy
f) formy zabudowy nie dotyczy
g) kształt dachu nie dotyczy

8) ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIE-
RUCHOMOŚCI
a) szerokość frontu działki, nie dotyczy
b) wielkość działki, zakaz podziałów
c) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa 

drogowego: nie ustala się
d) obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i 

podziałów nieruchomości: nie dotyczy
9) ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI 

I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
a) dostępność drogowa z drogi 27KL oraz drogi do 

Stegienki poza granicami planu
b) parkingi nie dotyczy
c) zaopatrzenie w wodę nie dotyczy
d) odprowadzenie ścieków nie dotyczy
e) odprowadzenie wód opadowych i regulacja sto-

sunków wodnych poprzez system rowów melio-
racyjnych,

f) zaopatrzenie w energię elektryczną nie dotyczy
g) zaopatrzenie w gaz nie dotyczy
h) zaopatrzenie w ciepło nie dotyczy
i)  gospodarka odpadami nie dotyczy
j)  planowane urządzenia i sieci magistralne nie 

dotyczy
10) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWE-

GO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 
ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ
a) strefy ochrony dóbr kultury: nie dotyczy,
b) zasady kształtowania struktury przestrzennej: nie 

ustala się
c) zasady ochrony obiektów o wartościach kultu-

rowych: nie dotyczy
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11) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY
a) teren położony w otulinie Parku Krajobrazowego 

Mierzeja Wiślana
b) teren położony w obszarze użytku ekologicznego 

„jantarowe oczko”
c) istniejąca zieleń do zachowania

12) ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUB-
LICZNYCH nie dotyczy

13) SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGO-
SPODAROWANIA TERENU zakaz zagospodarowa-
nia tymczasowego

14) USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHA-
BILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRA-
STRUKTURY TECHNICZNEJ ORAZ OBSZARÓW  
WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKUL-
TYWACJI nie dotyczy

15) STAWKA PROCENTOWA nie dotyczy
16) SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB 

OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA 
PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW
a) Teren położony w otulinie Parku Krajobrazowego 

Mierzeja Wiślana, zagospodarowanie zgodnie z 
przepisami odrębnymi;

b) Teren w całości położony w obszarze użytku 
ekologicznego „jantarowe oczko”, zagospoda-
rowanie zgodnie z przepisami odrębnymi

c) Teren położony w obszarze potencjalnego zagro-
żenia powodzią- obowiązują zapisy § 4 pkt 4

17) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 
TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKO-
WANIU
a) Istniejący układ odwadniający do zachowania i 

utrzymywania w należytym stanie technicznym
b) Teren odwadniany rowami w układzie grawita-

cyjno – mechanicznym
18) ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTA-

WĄ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH 
zaleca się powiązanie z terenem 15Z przepustami  
umożliwiającymi migrację fauny

15. KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPO-
DAROWANIA PRZESTRZENNEGO części wsi Jantar

1) NUMER TERENU 15Z
2) POWIERZCHNIA 1,48 ha
3) PRZEZNACZENIE tereny zieleni, użytek ekologiczny 

„jantarowe oczko”
4) FUNKCJE WYŁĄCZONE funkcje rekreacji
5) ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGO-

SPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM 
nie ustala się

6) ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZE-
STRZENNEGO układ rowów melioracyjnych i wód 
powierzchniowych do zachowania i utrzymania

7) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGO-
SPODAROWANIA TERENU
a) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do 

powierzchni terenu – zakaz zabudowy
c) minimalny procent powierzchni biologicznie czyn-

nej: 95% powierzchni terenu
d) intensywność zabudowy, nie dotyczy
e) wysokość zabudowy, nie dotyczy
f) formy zabudowy nie dotyczy
g) kształt dachu nie dotyczy

8) ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIE-
RUCHOMOŚCI
a) szerokość frontu działki, nie dotyczy
b) wielkość działki, zakaz podziałów
c) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa 

drogowego: nie ustala się

d) obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i 
podziałów nieruchomości: nie dotyczy

9) ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI 
I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
a) dostępność drogowa z drogi 26KL oraz drogi do 

Stegienki poza granicami planu
b) parkingi nie dotyczy
c) zaopatrzenie w wodę nie dotyczy
d) odprowadzenie ścieków nie dotyczy
e) odprowadzenie wód opadowych i regulacja sto-

sunków wodnych poprzez system rowów melio-
racyjnych,

f) zaopatrzenie w energię elektryczną nie dotyczy
g) zaopatrzenie w gaz nie dotyczy
h) zaopatrzenie w ciepło nie dotyczy
i)  gospodarka odpadami nie dotyczy
j)  planowane urządzenia i sieci magistralne nie 

dotyczy
10) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWE-

GO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 
ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ
a) strefy ochrony dóbr kultury: nie dotyczy,
b) zasady kształtowania struktury przestrzennej: nie 

ustala się
c) zasady ochrony obiektów o wartościach kultu-

rowych: nie dotyczy
11) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY

a) teren położony w otulinie Parku Krajobrazowego 
Mierzeja Wiślana

b) teren położony w obszarze użytku ekologicznego 
„jantarowe oczko”

c) istniejąca zieleń do zachowania
12) ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUB-

LICZNYCH nie dotyczy
13) SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGO-

SPODAROWANIA TERENU zakaz zagospodarowa-
nia tymczasowego

14) USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHA-
BILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRA-
STRUKTURY TECHNICZNEJ ORAZ OBSZARÓW  
WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKUL-
TYWACJI nie dotyczy

15) STAWKA PROCENTOWA nie dotyczy
16) SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB 

OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA 
PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW
a) Teren położony w otulinie Parku Krajobrazowego 

Mierzeja Wiślana, zagospodarowanie zgodnie z 
przepisami odrębnymi;

b) Teren w całości położony w obszarze użytku 
ekologicznego „jantarowe oczko”, zagospoda-
rowanie zgodnie z przepisami odrębnymi

c) Teren położony w obszarze potencjalnego zagro-
żenia powodzią- obowiązują zapisy § 4 pkt 4

17) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 
TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKO-
WANIU
a) Istniejący układ odwadniający do zachowania i 

utrzymywania w należytym stanie technicznym
b) Teren odwadniany rowami w układzie grawita-

cyjno – mechanicznym
18) ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTA-

WĄ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH 
zaleca się powiązanie z terenem 14Z przepustami  
umożliwiającymi migrację fauny

16. KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPO-
DAROWANIA PRZESTRZENNEGO części wsi Jantar

1) NUMER TERENU 16MN/U
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2) POWIERZCHNIA 6,35 ha
3) PRZEZNACZENIE tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i usług bez ustalenia proporcji.
4) FUNKCJE WYŁĄCZONE zabudowa rekreacyjna typu 

domki campingowe,
5) ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGO-

SPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM 
tereny rolnicze

6) ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU 
PRZESTRZENNEGO
a) stosuje się zasady, o których mowa w punktach 

7, 9, 10, 11
b) ogrodzenia: maksymalna wysokość- 1,80 m, nie 

dopuszcza się ogrodzeń z prefabrykatów betono-
wych

c) zakaz lokalizacji nośników reklamowych wolno-
stojących i reklam na budynkach i ogrodzeniach 
za wyjątkiem szyldów o max. powierzchni 0,5m2, 
związanych  z prowadzoną działalnością w miejscu 
jej prowadzenia, z zastrzeżeniem pkt 6) d)

d) dopuszcza się lokalizację szyldów o powierzchni 
powyżej 0,5m2, związanych z prowadzoną dzia-
łalnością, będących integralną częścią projektu 
elewacji lub  projektu zagospodarowania terenu

e) zakaz lokalizacji masztów i wież telefonii komórko-
wej: wolno stojących, na budynkach o wartościach 
kulturowych oraz o konstrukcji kratownicowej na  
pozostałych budynkach

f) w zachodnio-południowej części terenu zlokalizo-
wana jest dominanta przestrzenna na zakończeniu 
osi odcinka drogi 26KL

7) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGO-
SPODAROWANIA TERENU
a) linie zabudowy

— obowiązujące w odległości 8,0 m od linii roz-
graniczającej teren z terenem drogi 26KL, jak 
na rysunku planu

— maksymalne nieprzekraczalne w odległości 6,0 
m od zachodniej granicy terenu zlokalizowanej 
wzdłuż istniejącej drogi, jak na rysunku planu

b) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do 
powierzchni działki
— dla działek o powierzchni do 1000 m² maksy-

malnie 0,22,
— dla działek o powierzchni do 1500 m2 maksy-

malnie 0,20,
— dla działek o powierzchni powyżej 1500 m2 

maksymalnie 0,18,
— dla działek zlokalizowanych wzdłuż drogi 26KL 

oraz drogi wojewódzkiej nr 501 poza grani-
cami planu i na których budynek lub budynki 
podstawowe  lokalizowane są z kalenicami 
dachów równolegle do osi tej drogi dopuszcza 
się maksymalnie 0,25 niezależnie od wielkości 
powierzchni działki

c) minimalny procent powierzchni biologicznie czyn-
nej: 30% powierzchni działki

d) intensywność zabudowy, minimalna: nie ustala 
się maksymalna: 0,6

e) wysokość zabudowy, minimalna: nie ustala się 
maksymalna: dla zabudowy zlokalizowanej na 
działkach wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 501 poza 
granicami  planu i której kalenica dachu przebiega 
równolegle do osi tych dróg 12,5m, dla dominan-
ty, o której mowa w pkt 6) f) 12,5m, dla pozostałej 
zabudowy 9,5m

f) formy zabudowy: zabudowa jedno lub dwukon-

dygnacyjna, dopuszcza się poddasze użytkowe, 
ze ścianą kolankową o maksymalnej wysokości 
1,2m,

g) kształt dachu: dach dwuspadowy o kącie 38 - 
45º, z kalenicami równolegle lub prostopadle do 
osi drogi, z której zorganizowany jest zjazd na 
działkę, nie  dotyczy istniejącej zabudowy o innej 
formie dachów (płaskie i wielospadowe), oraz ich 
przebudowy i rozbudowy przy zachowaniu typu 
zabudowy i zmianie gabarytów  maksymalnie do 
10% któregokolwiek z dotychczasowych wymia-
rów zewnętrznych

h) inne:
— pokrycie dachu dachówką lub blachodachówką 

w odcieniach szarości lub czerwieni lub brą-
zów,

— dopuszcza się rozbudowę, nadbudowę, prze-
budowę i zmianę sposobu użytkowania na za-
sadach określonych w niniejszej karcie terenu

— dopuszcza się lokalizację budynku towarzyszą-
cego o powierzchni zabudowy od 30 m² do 100 
m² i wysokości od 4,5 m do 5,5 m, na działkach 
do 1000 m²  dopuszcza się jeden budynek 
towarzyszący, na działkach powyżej 1000 m² 
dopuszcza się budynki towarzyszące w ilości 1 
budynek na każde 1000 m² pow działki

8) ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIE-
RUCHOMOŚCI
a) szerokość frontu działki, minimalna: 18,0m mak-

symalna: nie ustala się
b) wielkość działki, minimalna: dla zabudowy miesz-

kaniowej 1000m2, dla zabudowy usługowej i 
mieszkaniowo-usługowej 2000m2, maksymalna: 
nie ustala się

c) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa 
drogowego: nie ustala się

d) obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i 
podziałów nieruchomości: nie dotyczy

e) istniejące podziały zgodne z planem
f) koncepcje podziałów należy sporządzać dla przy-

najmniej jednej części terenu wydzielonej jako 
obszar spójnej parcelacji wyznaczonej liniami jak 
na rysunku  planu,

9) ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI 
I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
a) dostępność drogowa: poprzez istniejące zjazdy z 

drogi wojewódzkiej nr 501 poza granicami planu 
oraz z dróg 26KL,

b) parkingi: dla zabudowy mieszkaniowej minimum 1 
miejsce postojowe na dom mieszkalny, dla usług 
turystycznych pobytowych minimum 1 miejsce 
postojowe  na 1 pokój, dla pozostałych usług 
minimum 1 miejsce postojowe na każde 100m2 
powierzchni użytkowej

c) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej
d) odprowadzenie ścieków do układu kanalizacji 

sanitarnej
e) odprowadzenie wód opadowych zagospodarować 

na terenie
f) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektro-

energetycznej
g) zaopatrzenie w gaz z gazu bezprzewodowego lub 

sieci gazowej
h) zaopatrzenie w ciepło z niskoemisyjnych źródeł 

lokalnych
i)  gospodarka odpadami zgodnie z przepisami ogól-

nymi
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j)  planowane urządzenia i sieci magistralne nie 
dotyczy

10) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWE-
GO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 
ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

 a) strefy ochrony dóbr kultury: nie dotyczy,
b) zasady kształtowania struktury przestrzennej: nie 

ustala się
c) zasady ochrony obiektów o wartościach kultu-

rowych: nie dotyczy
11) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY

a) przyjmuje się poziom hałasu w środowisku, jak 
dla terenów przeznaczonych pod zabudowę 
mieszkaniową

b) teren położony w otulinie Parku Krajobrazowego 
Mierzeja Wiślana

12) ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUB-
LICZNYCH nie dotyczy

13) SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGO-
SPODAROWANIA TERENU zakaz zagospodarowa-
nia tymczasowego

14) USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHA-
BILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRA-
STRUKTURY TECHNICZNEJ ORAZ OBSZARÓW  
WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKUL-
TYWACJI nie dotyczy

15) STAWKA PROCENTOWA 30%
16) SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB 

OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA 
PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW
a) Teren położony w otulinie Parku Krajobrazowego 

Mierzeja Wiślana, zagospodarowanie zgodnie z 
przepisami odrębnymi;

b) Teren położony w obszarze potencjalnego zagro-
żenia powodzią- obowiązują zapisy § 4 pkt 4

c) Teren położony w bezpośrednim sąsiedztwie 
terenów kolei wąskotorowej, zabudowa i zain-
westowanie zgodnie z przepisami odrębnymi.

17) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 
TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKO-
WANIU
a) Wprowadzenie wód opadowych do ziemi zgod-

nie z przepisami odrębnymi. Wody opadowe 
i roztopowe, pochodzące z powierzchni zanie-
czyszczonych,  szczelnych drogi, parkingów 
i dojść pieszych o nawierzchni utwardzonej 
przed wprowadzeniem do odbiornika wymagają 
oczyszczenia zgodnie z przepisami odrębnymi.

b) Istniejący układ odwadniający do zachowania 
i utrzymywania w należytym stanie technicz-
nym,

c) Teren odwadniany rowami w układzie grawita-
cyjno – mechanicznym

18) ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTA-
WĄ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJ-
NYCH
a) Zaleca się gromadzenie wód opadowych w celu 

ich późniejszego wykorzystania
b) Zaleca się lokalizowanie zieleni w formie grup 

drzew i krzewów zgodnych z miejscowymi wa-
runkami siedliskowymi

c) Zaleca się nasadzenia żywopłotowe wzdłuż 
ogrodzeń

17. KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPO-
DAROWANIA PRZESTRZENNEGO części wsi Jantar

1) NUMER TERENU 17MN
2) POWIERZCHNIA 5,74 ha

3) PRZEZNACZENIE tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej z dopuszczeniem usług turystycznych 
typu pokoje zakwaterowania turystycznego

4) FUNKCJE WYŁĄCZONE zabudowa rekreacyjna typu 
domki campingowe oraz budynki o powierzchni 
zabudowy powyżej 300 m².

5) ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGO-
SPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM 
tereny rolnicze

6) ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU 
PRZESTRZENNEGO
a) stosuje się zasady, o których mowa w punktach 

7, 9, 10, 11
b) ogrodzenia: maksymalna wysokość- 1,80 m, nie 

dopuszcza się ogrodzeń z prefabrykatów betono-
wych

c) zakaz lokalizacji nośników reklamowych wolno-
stojących i reklam na budynkach i ogrodzeniach 
za wyjątkiem szyldów o max. powierzchni 0,5m2, 
związanych  z prowadzoną działalnością w miejscu 
jej prowadzenia, z zastrzeżeniem pkt 6) d)

d) dopuszcza się lokalizację szyldów o powierzchni 
powyżej 0,5m2, związanych z prowadzoną dzia-
łalnością, będących integralną częścią projektu 
elewacji lub  projektu zagospodarowania terenu

e) zakaz lokalizacji masztów i wież telefonii komórko-
wej: wolno stojących, na budynkach o wartościach 
kulturowych oraz o konstrukcji kratownicowej na  
pozostałych budynkach

7) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGO-
SPODAROWANIA TERENU
a) linie zabudowy

— obowiązujące w odległości 8,0 m od linii roz-
graniczającej teren z terenem drogi 26KL, jak 
na rysunku planu

b) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do 
powierzchni działki
— dla działek o powierzchni do 1000 m² maksy-

malnie 0,22,
— dla działek o powierzchni do 1500 m2 maksy-

malnie 0,20,
— dla działek o powierzchni powyżej 1500 m2 

maksymalnie 0,18,
— dla działek zlokalizowanych wzdłuż drogi 26KL 

i na których budynek lub budynki podstawowe 
lokalizowane są z kalenicami dachów równole-
gle do osi tej drogi  dopuszcza się maksymal-
nie 0,25 niezależnie od wielkości powierzchni 
działki

c) minimalny procent powierzchni biologicznie czyn-
nej: 40% powierzchni działki

d) intensywność zabudowy, minimalna: nie ustala 
się maksymalna: 0,6

e) wysokość zabudowy, minimalna: nie ustala się 
maksymalna: 9,5m

f) formy zabudowy: zabudowa wolnostojąca, 
jednokondygnacyjna, dopuszcza się poddasze 
użytkowe, ze ścianą kolankową o maksymalnej 
wysokości 1,2m,

g) kształt dachu: dach dwuspadowy o kącie 38 - 
45º, z kalenicami równolegle lub prostopadle do 
osi drogi, z której zorganizowany jest zjazd na 
działkę, nie  dotyczy istniejącej zabudowy o innej 
formie dachów (płaskie i wielospadowe), oraz ich 
przebudowy i rozbudowy przy zachowaniu typu 
zabudowy i zmianie gabarytów  maksymalnie do 
10% któregokolwiek z dotychczasowych wymia-
rów zewnętrznych
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h) inne:
— pokrycie dachu dachówką lub blachodachówką 

w odcieniach szarości lub czerwieni lub brą-
zów,

— dopuszcza się rozbudowę, nadbudowę, prze-
budowę i zmianę sposobu użytkowania na za-
sadach określonych w niniejszej karcie terenu

— dopuszcza się lokalizację budynku towarzyszą-
cego o powierzchni zabudowy od 30 m² do 100 
m² i wysokości od 4,5 m do 5,5 m, na działkach 
do 1000 m²  dopuszcza się jeden budynek 
towarzyszący, na działkach powyżej 1000 m² 
dopuszcza się budynki towarzyszące w ilości 1 
budynek na każde 1000 m² pow działki

8) ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIE-
RUCHOMOŚCI
a) szerokość frontu działki, minimalna: 18,0m mak-

symalna: 35,0m
b) wielkość działki, minimalna: 1000m2 maksymalna: 

nie ustala się
c) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa 

drogowego: nie ustala się
d) obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i 

podziałów nieruchomości: nie dotyczy
e) istniejące podziały zgodne z planem
f) koncepcje podziałów należy sporządzać dla przy-

najmniej jednej części terenu wydzielonej jako 
obszar spójnej parcelacji wyznaczonej liniami jak 
na rysunku  planu,

g) minimalna szerokość wydzieleń dla ciągów pieszo 
jezdnych jak na rysunku planu 6,0m,

9) ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI 
I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
a) dostępność drogowa: poprzez układ dojazdów i 

ciągów pieszo-jezdnych z drogi 26KL,
b) parkingi: dla zabudowy mieszkaniowej minimum 1 

miejsce postojowe na dom mieszkalny, dla usług 
turystycznych minimum 1 miejsce postojowe na 
1 pokój

c) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej
d) odprowadzenie ścieków do układu kanalizacji 

sanitarnej
e) odprowadzenie wód opadowych zagospodarować 

na terenie
f) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektro-

energetycznej
g) zaopatrzenie w gaz z gazu bezprzewodowego lub 

sieci gazowej
h) zaopatrzenie w ciepło z niskoemisyjnych źródeł 

lokalnych
i)  gospodarka odpadami zgodnie z przepisami ogól-

nymi
j)  planowane urządzenia i sieci magistralne nie 

dotyczy
10) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWE-

GO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 
ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ
a) strefy ochrony dóbr kultury: nie dotyczy,
b) zasady kształtowania struktury przestrzennej: nie 

ustala się
c) zasady ochrony obiektów o wartościach kultu-

rowych: nie dotyczy
11) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY

a) przyjmuje się poziom hałasu w środowisku, jak 
dla terenów przeznaczonych pod zabudowę 
mieszkaniową

b) teren położony w otulinie Parku Krajobrazowego 
Mierzeja Wiślana

c) istniejąca zieleń wysoka wzdłuż rowów meliora-
cyjnych do zachowania i uzupełnienia

12) ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUB-
LICZNYCH nie dotyczy

13) SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGO-
SPODAROWANIA TERENU zakaz zagospodarowa-
nia tymczasowego

14) USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHA-
BILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRA-
STRUKTURY TECHNICZNEJ ORAZ OBSZARÓW  
WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKUL-
TYWACJI nie dotyczy

15) STAWKA PROCENTOWA 30%
16) SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB 

OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA 
PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW
a) Teren położony w otulinie Parku Krajobrazowego 

Mierzeja Wiślana, zagospodarowanie zgodnie z 
przepisami odrębnymi;

b) Teren położony w obszarze potencjalnego zagro-
żenia powodzią- obowiązują zapisy § 4 pkt 4

17) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 
TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKO-
WANIU
a) Rozmieszczenie infrastruktury technicznej w 

pasach ciągów pieszo jezdnych zgodnie z warun-
kami technicznymi jakim powinny odpowiadać 
drogi publiczne i  ich usytuowanie.

b) Wprowadzenie wód opadowych do ziemi zgod-
nie z przepisami odrębnymi. Wody opadowe 
i roztopowe, pochodzące z powierzchni zanie-
czyszczonych,  szczelnych drogi, parkingów 
i dojść pieszych o nawierzchni utwardzonej 
przed wprowadzeniem do odbiornika wymagają 
oczyszczenia zgodnie z przepisami odrębnymi.

c) Istniejący układ odwadniający do zachowania i 
utrzymywania w należytym stanie technicznym, 
dopuszcza się budowę przepustów dla ciągów 
pieszo  jezdnych oraz dojazdów wewnętrznych

d) Teren odwadniany rowami w układzie grawita-
cyjno – mechanicznym

e) Przez teren przebiega linia elektroenergetyczna 
średniego napięcia – obiekty budowlane oraz 
prace budowlane należy realizować w odległoś-
ciach  wynikających z przepisów odrębnych, do-
puszcza się skablowanie na warunkach gestora 
sieci

18) ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTA-
WĄ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJ-
NYCH
a) Zaleca się gromadzenie wód opadowych w celu 

ich późniejszego wykorzystania
b) Zaleca się lokalizowanie zieleni w formie grup 

drzew i krzewów zgodnych z miejscowymi wa-
runkami siedliskowymi

c) Zaleca się nasadzenia żywopłotowe wzdłuż 
ogrodzeń

18. KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPO-
DAROWANIA PRZESTRZENNEGO części wsi Jantar

1) NUMER TERENU 18MN
2) POWIERZCHNIA 10,11 ha
3) PRZEZNACZENIE tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej z dopuszczeniem usług turystycznych 
typu pokoje zakwaterowania turystycznego

4) FUNKCJE WYŁĄCZONE zabudowa rekreacyjna typu 
domki campingowe oraz budynki o powierzchni 
zabudowy powyżej 300 m².
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5) ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGO-
SPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM 
tereny rolnicze

6) ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU 
PRZESTRZENNEGO
a) stosuje się zasady, o których mowa w punktach 

7, 9, 10, 11
b) ogrodzenia: maksymalna wysokość- 1,80 m, nie 

dopuszcza się ogrodzeń z prefabrykatów betono-
wych

c) zakaz lokalizacji nośników reklamowych wolno-
stojących i reklam na budynkach i ogrodzeniach 
za wyjątkiem szyldów o max. powierzchni 0,5m2, 
związanych  z prowadzoną działalnością w miejscu 
jej prowadzenia, z zastrzeżeniem pkt 6) d)

d) dopuszcza się lokalizację szyldów o powierzchni 
powyżej 0,5m2, związanych z prowadzoną dzia-
łalnością, będących integralną częścią projektu 
elewacji lub  projektu zagospodarowania terenu

e) zakaz lokalizacji masztów i wież telefonii komórko-
wej: wolno stojących, na budynkach o wartościach 
kulturowych oraz o konstrukcji kratownicowej na  
pozostałych budynkach

7) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGO-
SPODAROWANIA TERENU
a) linie zabudowy

— obowiązujące w odległości 8,0m od linii roz-
graniczającej teren z terenem drogi 26KL, jak 
na rysunku planu

— maksymalne nieprzekraczalne w odległości 
6,0m od linii rozgraniczającej teren z terenem 
drogi 25KD, jak na rysunku planu

b) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do 
powierzchni działki
— dla działek o powierzchni do 1000 m² maksy-

malnie 0,22,
— dla działek o powierzchni do 1500 m2 maksy-

malnie 0,20,
— dla działek o powierzchni powyżej 1500 m2 

maksymalnie 0,18,
— dla działek zlokalizowanych wzdłuż drogi 26KL 

i na których budynek lub budynki podstawowe 
lokalizowane są z kalenicami dachów równole-
gle do osi tej drogi  dopuszcza się maksymal-
nie 0,25 niezależnie od wielkości powierzchni 
działki

c) minimalny procent powierzchni biologicznie czyn-
nej: 40% powierzchni działki

d) intensywność zabudowy, minimalna: nie ustala 
się maksymalna: 0,6

e) wysokość zabudowy, minimalna: nie ustala się 
maksymalna: 9,5m

f) formy zabudowy: zabudowa wolnostojąca, 
jednokondygnacyjna, dopuszcza się poddasze 
użytkowe, ze ścianą kolankową o maksymalnej 
wysokości 1,2m,

g) kształt dachu: dach dwuspadowy o kącie 38 - 
45º, z kalenicami równolegle lub prostopadle do 
osi drogi, z której zorganizowany jest zjazd na 
działkę, nie  dotyczy istniejącej zabudowy o innej 
formie dachów (płaskie i wielospadowe), oraz ich 
przebudowy i rozbudowy przy zachowaniu typu 
zabudowy i zmianie gabarytów  maksymalnie do 
10% któregokolwiek z dotychczasowych wymia-
rów zewnętrznych

h) inne:
— pokrycie dachu dachówką lub blachodachówką 

w odcieniach szarości lub czerwieni lub brą-
zów,

— dopuszcza się rozbudowę, nadbudowę, prze-
budowę i zmianę sposobu użytkowania na za-
sadach określonych w niniejszej karcie terenu

— dopuszcza się lokalizację budynku towarzyszą-
cego o powierzchni zabudowy od 30 m² do 100 
m² i wysokości od 4,5 m do 5,5 m, na działkach 
do 1000 m²  dopuszcza się jeden budynek 
towarzyszący, na działkach powyżej 1000 m² 
dopuszcza się budynki towarzyszące w ilości 1 
budynek na każde 1000 m² pow działki

8) ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIE-
RUCHOMOŚCI
a) szerokość frontu działki, minimalna: 18,0m mak-

symalna: 35,0m
b) wielkość działki, minimalna: 1000m2 maksymalna: 

nie ustala się
c) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa 

drogowego: nie ustala się
d) obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i 

podziałów nieruchomości: nie dotyczy
e) istniejące podziały zgodne z planem
f) koncepcje podziałów należy sporządzać dla przy-

najmniej jednej części terenu wydzielonej jako 
obszar spójnej parcelacji wyznaczonej liniami jak 
na rysunku  planu,

g) minimalna szerokość wydzieleń dla ciągów pieszo 
jezdnych jak na rysunku planu 6,0m,

9) ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI 
I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
a) dostępność drogowa: poprzez układ dojazdów i 

ciągów pieszo-jezdnych z dróg 25KD i 26KL,
b) parkingi: dla zabudowy mieszkaniowej minimum 1 

miejsce postojowe na dom mieszkalny, dla usług 
turystycznych minimum 1 miejsce postojowe na 
1 pokój

c) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej
d) odprowadzenie ścieków do układu kanalizacji 

sanitarnej
e) odprowadzenie wód opadowych zagospodarować 

na terenie
f) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektro-

energetycznej
g) zaopatrzenie w gaz z gazu bezprzewodowego lub 

sieci gazowej
h) zaopatrzenie w ciepło z niskoemisyjnych źródeł 

lokalnych
i)  gospodarka odpadami zgodnie z przepisami ogól-

nymi
j)  planowane urządzenia i sieci magistralne nie 

dotyczy
10) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWE-

GO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 
ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ
a) strefy ochrony dóbr kultury: nie dotyczy,
b) zasady kształtowania struktury przestrzennej: nie 

ustala się
c) zasady ochrony obiektów o wartościach kultu-

rowych: nie dotyczy
11) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY

a) przyjmuje się poziom hałasu w środowisku, jak 
dla terenów przeznaczonych pod zabudowę 
mieszkaniową

b) teren położony w otulinie Parku Krajobrazowego 
Mierzeja Wiślana

c) istniejąca zieleń wysoka wzdłuż rowów meliora-
cyjnych do zachowania i uzupełnienia
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12) ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUB-
LICZNYCH nie dotyczy

13) SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGO-
SPODAROWANIA TERENU zakaz zagospodarowa-
nia tymczasowego

14) USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHA-
BILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRA-
STRUKTURY TECHNICZNEJ ORAZ OBSZARÓW  
WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKUL-
TYWACJI nie dotyczy

15) STAWKA PROCENTOWA 30%
16) SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB 

OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA 
PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW
a) Teren położony w otulinie Parku Krajobrazowego 

Mierzeja Wiślana, zagospodarowanie zgodnie z 
przepisami odrębnymi;

b) Teren położony w obszarze potencjalnego zagro-
żenia powodzią- obowiązują zapisy § 4 pkt 4

17) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 
TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKO-
WANIU
a) Rozmieszczenie infrastruktury technicznej w 

pasach ciągów pieszo jezdnych zgodnie z warun-
kami technicznymi jakim powinny odpowiadać 
drogi publiczne i  ich usytuowanie.

b) Wprowadzenie wód opadowych do ziemi zgod-
nie z przepisami odrębnymi. Wody opadowe 
i roztopowe, pochodzące z powierzchni zanie-
czyszczonych,  szczelnych drogi, parkingów 
i dojść pieszych o nawierzchni utwardzonej 
przed wprowadzeniem do odbiornika wymagają 
oczyszczenia zgodnie z przepisami odrębnymi.

c) Istniejący układ odwadniający do zachowania i 
utrzymywania w należytym stanie technicznym, 
dopuszcza się budowę przepustów dla ciągów 
pieszo  jezdnych oraz dojazdów wewnętrznych

d) Teren odwadniany rowami w układzie grawita-
cyjno – mechanicznym

18) ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTA-
WĄ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJ-
NYCH
a) Zaleca się gromadzenie wód opadowych w celu 

ich późniejszego wykorzystania
b) Zaleca się lokalizowanie zieleni w formie grup 

drzew i krzewów zgodnych z miejscowymi wa-
runkami siedliskowymi

c) Zaleca się nasadzenia żywopłotowe wzdłuż 
ogrodzeń

19. KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPO-
DAROWANIA PRZESTRZENNEGO części wsi Jantar

1) NUMER TERENU 19MN/U
2) POWIERZCHNIA 2,37 ha
3) PRZEZNACZENIE tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i usług bez ustalenia proporcji.
4) FUNKCJE WYŁĄCZONE zabudowa rekreacyjna typu 

domki campingowe,
5) ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGO-

SPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM 
tereny rolnicze

6) ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU 
PRZESTRZENNEGO
a) stosuje się zasady, o których mowa w punktach 

7, 9, 10, 11
b) ogrodzenia: maksymalna wysokość- 1,80 m, nie 

dopuszcza się ogrodzeń z prefabrykatów betono-
wych

c) zakaz lokalizacji nośników reklamowych wolno-
stojących i reklam na budynkach i ogrodzeniach 
za wyjątkiem szyldów o max. powierzchni 0,5m2, 
związanych  z prowadzoną działalnością w miejscu 
jej prowadzenia, z zastrzeżeniem pkt 6) d)

d) dopuszcza się lokalizację szyldów o powierzchni 
powyżej 0,5m2, związanych z prowadzoną dzia-
łalnością, będących integralną częścią projektu 
elewacji lub  projektu zagospodarowania terenu

e) zakaz lokalizacji masztów i wież telefonii komórko-
wej: wolno stojących, na budynkach o wartościach 
kulturowych oraz o konstrukcji kratownicowej na  
pozostałych budynkach

7) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGO-
SPODAROWANIA TERENU
a) linie zabudowy

— maksymalne nieprzekraczalne w odległości 6,0 
m od wschodniej granicy terenu zlokalizowanej 
wzdłuż istniejącej drogi, jak na rysunku planu

b) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do 
powierzchni działki
— dla działek o powierzchni do 1000 m² maksy-

malnie 0,22,
— dla działek o powierzchni do 1500 m2 maksy-

malnie 0,20,
— dla działek o powierzchni powyżej 1500 m2 

maksymalnie 0,18,
— dla działek zlokalizowanych wzdłuż drogi wo-

jewódzkiej nr 501 poza granicami planu i na 
których budynek lub budynki podstawowe lo-
kalizowane są z  kalenicami dachów równolegle 
do osi tej drogi dopuszcza się maksymalnie 0,25 
niezależnie od wielkości powierzchni działki

c) minimalny procent powierzchni biologicznie czyn-
nej: 30% powierzchni działki

d) intensywność zabudowy, minimalna: nie ustala 
się maksymalna: 0,6

e) wysokość zabudowy, minimalna: nie ustala się 
maksymalna: dla zabudowy zlokalizowanej na 
działkach wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 501 poza 
granicami  planu i której kalenica dachu przebiega 
równolegle do osi tych dróg 12,5m, dla pozostałej 
zabudowy 9,5m

f) formy zabudowy: zabudowa jedno lub dwukon-
dygnacyjna, dopuszcza się poddasze użytkowe, 
ze ścianą kolankową o maksymalnej wysokości 
1,2m,

g) kształt dachu: dach dwuspadowy o kącie 38 - 
45º, z kalenicami równolegle lub prostopadle do 
osi drogi, z której zorganizowany jest zjazd na 
działkę, nie  dotyczy istniejącej zabudowy o innej 
formie dachów (płaskie i wielospadowe), oraz ich 
przebudowy i rozbudowy przy zachowaniu typu 
zabudowy i zmianie gabarytów  maksymalnie do 
10% któregokolwiek z dotychczasowych wymia-
rów zewnętrznych

h) inne:
— pokrycie dachu dachówką lub blachodachówką 

w odcieniach szarości lub czerwieni lub brą-
zów,

— dopuszcza się rozbudowę, nadbudowę, prze-
budowę i zmianę sposobu użytkowania na za-
sadach określonych w niniejszej karcie terenu

— dopuszcza się lokalizację budynku towarzyszą-
cego o powierzchni zabudowy od 30 m² do 100 
m² i wysokości od 4,5 m do 5,5 m, na działkach 
do 1000 m²  dopuszcza się jeden budynek 
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towarzyszący, na działkach powyżej 1000 m² 
dopuszcza się budynki towarzyszące w ilości 1 
budynek na każde 1000 m² pow działki

8) ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIE-
RUCHOMOŚCI
a) szerokość frontu działki, minimalna: 18,0m mak-

symalna: nie ustala się
b) wielkość działki, minimalna: dla zabudowy miesz-

kaniowej 1000m2, dla zabudowy usługowej i 
mieszkaniowo-usługowej 2000m2, maksymalna: 
nie ustala się

c) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa 
drogowego: nie ustala się

d) obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i 
podziałów nieruchomości: nie dotyczy

e) istniejące podziały zgodne z planem
f) koncepcje podziałów należy sporządzać dla całości 

terenu
9) ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI 

I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
a) dostępność drogowa: poprzez istniejące zjazdy z 

drogi wojewódzkiej nr 501 poza granicami planu 
oraz z drogi zlokalizowanej wzdłuż wschodniej 
granicy  terenu, poza planem

b) parkingi: dla zabudowy mieszkaniowej minimum 1 
miejsce postojowe na dom mieszkalny, dla usług 
turystycznych pobytowych minimum 1 miejsce 
postojowe  na 1 pokój, dla pozostałych usług 
minimum 1 miejsce postojowe na każde 100m2 
powierzchni użytkowej

c) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej
d) odprowadzenie ścieków do układu kanalizacji 

sanitarnej
e) odprowadzenie wód opadowych zagospodarować 

na terenie
f) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektro-

energetycznej
g) zaopatrzenie w gaz z gazu bezprzewodowego lub 

sieci gazowej
h) zaopatrzenie w ciepło z niskoemisyjnych źródeł 

lokalnych
i)  gospodarka odpadami zgodnie z przepisami ogól-

nymi
j)  planowane urządzenia i sieci magistralne nie 

dotyczy
10) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWE-

GO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 
ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ
a) strefy ochrony dóbr kultury: nie dotyczy,
b) zasady kształtowania struktury przestrzennej: nie 

ustala się
c) zasady ochrony obiektów o wartościach kultu-

rowych: oznaczony na rysunku planu budynek 
zlokalizowany w północnej części terenu, ochro-
nie podlega  historyczna bryła budynków, ich 
detal architektoniczny, historyczna forma stolarki 
okien i drzwi oraz materiał elewacyjny – wszelkie 
zmiany należy uzgodnić z  właściwym terenowo 
konserwatorem zabytków,

11) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY
a) przyjmuje się poziom hałasu w środowisku, jak 

dla terenów przeznaczonych pod zabudowę 
mieszkaniową

b) teren położony w otulinie Parku Krajobrazowego 
Mierzeja Wiślana

12) ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUB-
LICZNYCH nie dotyczy

13) SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGO-

SPODAROWANIA TERENU zakaz zagospodarowa-
nia tymczasowego

14) USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHA-
BILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRA-
STRUKTURY TECHNICZNEJ ORAZ OBSZARÓW  
WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKUL-
TYWACJI nie dotyczy

15) STAWKA PROCENTOWA 30%
16) SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB 

OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA 
PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW
a) Teren położony w otulinie Parku Krajobrazowego 

Mierzeja Wiślana, zagospodarowanie zgodnie z 
przepisami odrębnymi;

b) Teren położony w obszarze potencjalnego zagro-
żenia powodzią- obowiązują zapisy § 4 pkt 4

c) Teren położony w bezpośrednim sąsiedztwie 
terenów kolei wąskotorowej, zabudowa i zain-
westowanie zgodnie z przepisami odrębnymi.

17) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 
TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKO-
WANIU
a) Wprowadzenie wód opadowych do ziemi zgod-

nie z przepisami odrębnymi. Wody opadowe 
i roztopowe, pochodzące z powierzchni zanie-
czyszczonych,  szczelnych drogi, parkingów 
i dojść pieszych o nawierzchni utwardzonej 
przed wprowadzeniem do odbiornika wymagają 
oczyszczenia zgodnie z przepisami odrębnymi.

b) Istniejący układ odwadniający do zachowania 
i utrzymywania w należytym stanie technicz-
nym,

c) Teren odwadniany rowami w układzie grawita-
cyjno – mechanicznym

d) Przez teren przebiega linia elektroenergetyczna 
średniego napięcia – obiekty budowlane oraz 
prace budowlane należy realizować w odległoś-
ciach  wynikających z przepisów odrębnych, do-
puszcza się skablowanie na warunkach gestora 
sieci

18) ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTA-
WĄ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJ-
NYCH
a) Zaleca się gromadzenie wód opadowych w celu 

ich późniejszego wykorzystania
b) Zaleca się lokalizowanie zieleni w formie grup 

drzew i krzewów zgodnych z miejscowymi wa-
runkami siedliskowymi

c) Zaleca się nasadzenia żywopłotowe wzdłuż 
ogrodzeń

20. KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPO-
DAROWANIA PRZESTRZENNEGO części wsi Jantar

1) NUMER TERENU 20Z
2) POWIERZCHNIA 0,16 ha
3) PRZEZNACZENIE tereny zieleni, rów melioracyjny
4) FUNKCJE WYŁĄCZONE funkcje rekreacji
5) ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGO-

SPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM 
nie ustala się

6) ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU 
PRZESTRZENNEGO układ rowów melioracyjnych 
do zachowania i utrzymania

7) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGO-
SPODAROWANIA TERENU
a) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do 

powierzchni terenu – zakaz zabudowy
c) minimalny procent powierzchni biologicznie czyn-

nej: 80% powierzchni działki
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d) intensywność zabudowy, nie dotyczy
e) wysokość zabudowy, nie dotyczy
f) formy zabudowy nie dotyczy
g) kształt dachu nie dotyczy

8) ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIE-
RUCHOMOŚCI
a) szerokość frontu działki, nie dotyczy
b) wielkość działki, zakaz podziałów
c) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa 

drogowego: nie ustala się
d) obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i 

podziałów nieruchomości: nie dotyczy
9) ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI 

I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
a) dostępność drogowa z drogi 26KL
b) parkingi nie dotyczy
c) zaopatrzenie w wodę nie dotyczy
d) odprowadzenie ścieków nie dotyczy
e) odprowadzenie wód opadowych i regulacja sto-

sunków wodnych poprzez system rowów melio-
racyjnych,

f) zaopatrzenie w energię elektryczną nie dotyczy
g) zaopatrzenie w gaz nie dotyczy
h) zaopatrzenie w ciepło nie dotyczy
i)  gospodarka odpadami nie dotyczy
j)  planowane urządzenia i sieci magistralne nie 

dotyczy
10) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWE-

GO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 
ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ
a) strefy ochrony dóbr kultury: nie dotyczy,
b) zasady kształtowania struktury przestrzennej: nie 

ustala się
c) zasady ochrony obiektów o wartościach kultu-

rowych: nie dotyczy
11) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY

a) teren położony w otulinie Parku Krajobrazowego 
Mierzeja Wiślana

b) istniejąca zieleń wysoka wzdłuż rowów meliora-
cyjnych do zachowania i uzupełnienia

12) ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUB-
LICZNYCH nie dotyczy

13) SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGO-
SPODAROWANIA TERENU zakaz zagospodarowa-
nia tymczasowego

14) USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHA-
BILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRA-
STRUKTURY TECHNICZNEJ ORAZ OBSZARÓW  
WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKUL-
TYWACJI nie dotyczy

15) STAWKA PROCENTOWA nie dotyczy
16) SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB 

OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA 
PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW
a) Teren położony w otulinie Parku Krajobrazowego 

Mierzeja Wiślana, zagospodarowanie zgodnie z 
przepisami odrębnymi;

b) Teren położony w obszarze potencjalnego zagro-
żenia powodzią- obowiązują zapisy § 4 pkt 4

17) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 
TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKO-
WANIU
a) Istniejący układ odwadniający do zachowania i 

utrzymywania w należytym stanie technicznym, 
dopuszcza się budowę przepustów dla ciągów 
pieszo  jezdnych oraz dojazdów wewnętrznych

b) Teren odwadniany rowami w układzie grawita-
cyjno – mechanicznym

18) ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTA-
WĄ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH 
nie ustala się

21. KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPO-
DAROWANIA PRZESTRZENNEGO części wsi Jantar

1) NUMER TERENU 21MN
2) POWIERZCHNIA 4,53 ha
3) PRZEZNACZENIE tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej z dopuszczeniem usług turystycznych 
typu pokoje zakwaterowania turystycznego

4) FUNKCJE WYŁĄCZONE zabudowa rekreacyjna typu 
domki campingowe oraz budynki o powierzchni 
zabudowy powyżej 300 m².

5) ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGO-
SPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM 
tereny rolnicze

6) ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU 
PRZESTRZENNEGO
a) stosuje się zasady, o których mowa w punktach 

7, 9, 10, 11
b) ogrodzenia: maksymalna wysokość- 1,80 m, nie 

dopuszcza się ogrodzeń z prefabrykatów betono-
wych

c) zakaz lokalizacji nośników reklamowych wolno-
stojących i reklam na budynkach i ogrodzeniach 
za wyjątkiem szyldów o max. powierzchni 0,5m2, 
związanych  z prowadzoną działalnością w miejscu 
jej prowadzenia, z zastrzeżeniem pkt 6) d)

d) dopuszcza się lokalizację szyldów o powierzchni 
powyżej 0,5m2, związanych z prowadzoną dzia-
łalnością, będących integralną częścią projektu 
elewacji lub  projektu zagospodarowania terenu

e) zakaz lokalizacji masztów i wież telefonii komórko-
wej: wolno stojących, na budynkach o wartościach 
kulturowych oraz o konstrukcji kratownicowej na  
pozostałych budynkach

7) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGO-
SPODAROWANIA TERENU
a) linie zabudowy maksymalne nieprzekraczalne w 

odległości 6,0 m od linii rozgraniczającej teren z 
terenami dróg 24KD, 25KD oraz kontynuacji 24KD 
poza  granicami planu, jak na rysunku planu

b) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do 
powierzchni działki
— dla działek o powierzchni do 1000 m² maksy-

malnie 0,22,
— dla działek o powierzchni do 1500 m2 maksy-

malnie 0,20,
— dla działek o powierzchni powyżej 1500 m2 

maksymalnie 0,18,
c) minimalny procent powierzchni biologicznie czyn-

nej: 40% powierzchni działki
d) intensywność zabudowy, minimalna: nie ustala 

się maksymalna: 0,6
e) wysokość zabudowy, minimalna: nie ustala się 

maksymalna: 9,5m
f) formy zabudowy: zabudowa wolnostojąca, 

jednokondygnacyjna, dopuszcza się poddasze 
użytkowe, ze ścianą kolankową o maksymalnej 
wysokości 1,2m,

g) kształt dachu: dach dwuspadowy o kącie 38 - 
45º, z kalenicami równolegle lub prostopadle do 
osi drogi, z której zorganizowany jest zjazd na 
działkę, nie  dotyczy istniejącej zabudowy o innej 
formie dachów (płaskie i wielospadowe), oraz ich 
przebudowy i rozbudowy przy zachowaniu typu 
zabudowy i zmianie gabarytów  maksymalnie do 
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10% któregokolwiek z dotychczasowych wymia-
rów zewnętrznych

h) inne:
— pokrycie dachu dachówką lub blachodachówką 

w odcieniach szarości lub czerwieni lub brą-
zów,

— dopuszcza się rozbudowę, nadbudowę, prze-
budowę i zmianę sposobu użytkowania na za-
sadach określonych w niniejszej karcie terenu

— dopuszcza się lokalizację budynku towarzyszą-
cego o powierzchni zabudowy od 30 m² do 100 
m² i wysokości od 4,5 m do 5,5 m, na działkach 
do 1000 m²  dopuszcza się jeden budynek 
towarzyszący, na działkach powyżej 1000 m² 
dopuszcza się budynki towarzyszące w ilości 1 
budynek na każde 1000 m² pow działki

8) ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIE-
RUCHOMOŚCI
a) szerokość frontu działki, minimalna: 18,0m mak-

symalna: 35,0m
b) wielkość działki, minimalna: 1000m2 maksymalna: 

nie ustala się
c) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa 

drogowego: nie ustala się
d) obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i 

podziałów nieruchomości: nie dotyczy
e) istniejące podziały zgodne z planem
f) koncepcje podziałów należy sporządzać dla przy-

najmniej jednej części terenu wydzielonej jako 
obszar spójnej parcelacji wyznaczonej liniami jak 
na rysunku  planu,

g) minimalna szerokość wydzieleń dla ciągów pieszo 
jezdnych jak na rysunku planu 6,0m,

9) ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI 
I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
a) dostępność drogowa: poprzez układ dojazdów i 

ciągów pieszo-jezdnych z dróg 24KD, 25KD oraz 
kontynuacji 24KD poza granicami planu,

b) parkingi: dla zabudowy mieszkaniowej minimum 1 
miejsce postojowe na dom mieszkalny, dla usług 
turystycznych minimum 1 miejsce postojowe na 
1 pokój

c) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej
d) odprowadzenie ścieków do układu kanalizacji 

sanitarnej
e) odprowadzenie wód opadowych zagospodarować 

na terenie
f) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektro-

energetycznej
g) zaopatrzenie w gaz z gazu bezprzewodowego lub 

sieci gazowej
h) zaopatrzenie w ciepło z niskoemisyjnych źródeł 

lokalnych
i)  gospodarka odpadami zgodnie z przepisami ogól-

nymi
j)  planowane urządzenia i sieci magistralne nie 

dotyczy
10) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWE-

GO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 
ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ
a) strefy ochrony dóbr kultury: nie dotyczy,
b) zasady kształtowania struktury przestrzennej: nie 

ustala się
c) zasady ochrony obiektów o wartościach kultu-

rowych: nie dotyczy
11) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY

a) przyjmuje się poziom hałasu w środowisku, jak 

dla terenów przeznaczonych pod zabudowę 
mieszkaniową

b) teren położony w otulinie Parku Krajobrazowego 
Mierzeja Wiślana

c) istniejąca zieleń wysoka wzdłuż rowów meliora-
cyjnych do zachowania i uzupełnienia

12) ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUB-
LICZNYCH nie dotyczy

13) SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGO-
SPODAROWANIA TERENU zakaz zagospodarowa-
nia tymczasowego

14) USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHA-
BILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRA-
STRUKTURY TECHNICZNEJ ORAZ OBSZARÓW  
WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKUL-
TYWACJI nie dotyczy

15) STAWKA PROCENTOWA 30%
16) SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB 

OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA 
PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW
a) Teren położony w otulinie Parku Krajobrazowego 

Mierzeja Wiślana, zagospodarowanie zgodnie z 
przepisami odrębnymi;

b) Teren położony w obszarze potencjalnego zagro-
żenia powodzią- obowiązują zapisy § 4 pkt 4

17) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 
TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKO-
WANIU
a) Rozmieszczenie infrastruktury technicznej w 

pasach ciągów pieszo jezdnych zgodnie z warun-
kami technicznymi jakim powinny odpowiadać 
drogi publiczne i  ich usytuowanie.

b) Wprowadzenie wód opadowych do ziemi zgod-
nie z przepisami odrębnymi. Wody opadowe 
i roztopowe, pochodzące z powierzchni zanie-
czyszczonych,  szczelnych drogi, parkingów 
i dojść pieszych o nawierzchni utwardzonej 
przed wprowadzeniem do odbiornika wymagają 
oczyszczenia zgodnie z przepisami odrębnymi.

c) Istniejący układ odwadniający do zachowania i 
utrzymywania w należytym stanie technicznym, 
dopuszcza się budowę przepustów dla ciągów 
pieszo  jezdnych oraz dojazdów wewnętrznych

d) Teren odwadniany rowami w układzie grawita-
cyjno – mechanicznym

18) ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTA-
WĄ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJ-
NYCH
a) Zaleca się gromadzenie wód opadowych w celu 

ich późniejszego wykorzystania
b) Zaleca się lokalizowanie zieleni w formie grup 

drzew i krzewów zgodnych z miejscowymi wa-
runkami siedliskowymi

c) Zaleca się nasadzenia żywopłotowe wzdłuż 
ogrodzeń

22. KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPO-
DAROWANIA PRZESTRZENNEGO części wsi Jantar

1) NUMER TERENU 22MN
2) POWIERZCHNIA 3,02 ha
3) PRZEZNACZENIE tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej z dopuszczeniem usług turystycznych 
typu pokoje zakwaterowania turystycznego

4) FUNKCJE WYŁĄCZONE zabudowa rekreacyjna typu 
domki campingowe oraz budynki o powierzchni 
zabudowy powyżej 300 m².

5) ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGO-
SPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM 
tereny rolnicze
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6) ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU 
PRZESTRZENNEGO
a) stosuje się zasady, o których mowa w punktach 

7, 9, 10, 11
b) ogrodzenia: maksymalna wysokość- 1,80 m, nie 

dopuszcza się ogrodzeń z prefabrykatów betono-
wych

c) zakaz lokalizacji nośników reklamowych wolno-
stojących i reklam na budynkach i ogrodzeniach 
za wyjątkiem szyldów o max. powierzchni 0,5m2, 
związanych  z prowadzoną działalnością w miejscu 
jej prowadzenia, z zastrzeżeniem pkt 6) d)

d) dopuszcza się lokalizację szyldów o powierzchni 
powyżej 0,5m2, związanych z prowadzoną dzia-
łalnością, będących integralną częścią projektu 
elewacji lub  projektu zagospodarowania terenu

e) zakaz lokalizacji masztów i wież telefonii komórko-
wej: wolno stojących, na budynkach o wartościach 
kulturowych oraz o konstrukcji kratownicowej na  
pozostałych budynkach

7) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGO-
SPODAROWANIA TERENU
a) linie zabudowy maksymalne nieprzekraczalne w 

odległości 6,0 m od linii rozgraniczającej teren z 
terenem drogi 24KD, jak na rysunku planu

b) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do 
powierzchni działki
— dla działek o powierzchni do 1000 m² maksy-

malnie 0,22,
— dla działek o powierzchni do 1500 m2 maksy-

malnie 0,20,
— dla działek o powierzchni powyżej 1500 m2 

maksymalnie 0,18,
c) minimalny procent powierzchni biologicznie czyn-

nej: 40% powierzchni działki
d) intensywność zabudowy, minimalna: nie ustala 

się maksymalna: 0,6
e) wysokość zabudowy, minimalna: nie ustala się 

maksymalna: 9,5m
f) formy zabudowy: zabudowa wolnostojąca, 

jednokondygnacyjna, dopuszcza się poddasze 
użytkowe, ze ścianą kolankową o maksymalnej 
wysokości 1,2m,

g) kształt dachu: dach dwuspadowy o kącie 38 - 
45º, z kalenicami równolegle lub prostopadle do 
osi drogi, z której zorganizowany jest zjazd na 
działkę, nie  dotyczy istniejącej zabudowy o innej 
formie dachów (płaskie i wielospadowe), oraz ich 
przebudowy i rozbudowy przy zachowaniu typu 
zabudowy i zmianie gabarytów  maksymalnie do 
10% któregokolwiek z dotychczasowych wymia-
rów zewnętrznych

h) inne:
— pokrycie dachu dachówką lub blachodachówką 

w odcieniach szarości lub czerwieni lub brą-
zów,

— dopuszcza się rozbudowę, nadbudowę, prze-
budowę i zmianę sposobu użytkowania na za-
sadach określonych w niniejszej karcie terenu

— dopuszcza się lokalizację budynku towarzyszą-
cego o powierzchni zabudowy od 30 m² do 100 
m² i wysokości od 4,5 m do 5,5 m, na działkach 
do 1000 m²  dopuszcza się jeden budynek 
towarzyszący, na działkach powyżej 1000 m² 
dopuszcza się budynki towarzyszące w ilości 1 
budynek na każde 1000 m² pow działki

8) ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIE-
RUCHOMOŚCI

a) szerokość frontu działki, minimalna: 18,0m mak-
symalna: 35,0m

b) wielkość działki, minimalna: 1000m2 maksymalna: 
nie ustala się

c) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa 
drogowego: nie ustala się

d) obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i 
podziałów nieruchomości: nie dotyczy

e) istniejące podziały zgodne z planem
f) koncepcje podziałów należy sporządzać dla przy-

najmniej jednej części terenu wydzielonej jako 
obszar spójnej parcelacji wyznaczonej liniami jak 
na rysunku  planu,

g) minimalna szerokość wydzieleń dla ciągów pieszo 
jezdnych jak na rysunku planu 6,0m,

9) ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI 
I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
a) dostępność drogowa: poprzez układ dojazdów i 

ciągów pieszo-jezdnych z drogi 24KD,
b) parkingi: dla zabudowy mieszkaniowej minimum 1 

miejsce postojowe na dom mieszkalny, dla usług 
turystycznych minimum 1 miejsce postojowe na 
1 pokój

c) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej
d) odprowadzenie ścieków do układu kanalizacji 

sanitarnej
e) odprowadzenie wód opadowych zagospodarować 

na terenie
f) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektro-

energetycznej
g) zaopatrzenie w gaz z gazu bezprzewodowego lub 

sieci gazowej
h) zaopatrzenie w ciepło z niskoemisyjnych źródeł 

lokalnych
i)  gospodarka odpadami zgodnie z przepisami ogól-

nymi
j)  planowane urządzenia i sieci magistralne nie 

dotyczy
10) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWE-

GO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 
ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ
a) strefy ochrony dóbr kultury: nie dotyczy,
b) zasady kształtowania struktury przestrzennej: nie 

ustala się
c) zasady ochrony obiektów o wartościach kultu-

rowych: nie dotyczy
11) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY

a) przyjmuje się poziom hałasu w środowisku, jak 
dla terenów przeznaczonych pod zabudowę 
mieszkaniową

b) teren położony w otulinie Parku Krajobrazowego 
Mierzeja Wiślana

c) istniejąca zieleń wysoka wzdłuż rowów meliora-
cyjnych do zachowania i uzupełnienia

12) ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUB-
LICZNYCH nie dotyczy

13) SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGO-
SPODAROWANIA TERENU zakaz zagospodarowa-
nia tymczasowego

14) USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHA-
BILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRA-
STRUKTURY TECHNICZNEJ ORAZ OBSZARÓW  
WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKUL-
TYWACJI nie dotyczy

15) STAWKA PROCENTOWA 30%
16) SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB 

OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA 
PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW
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a) Teren położony w otulinie Parku Krajobrazowego 
Mierzeja Wiślana, zagospodarowanie zgodnie z 
przepisami odrębnymi;

b) Teren położony w obszarze potencjalnego zagro-
żenia powodzią- obowiązują zapisy § 4 pkt 4

17) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 
TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKO-
WANIU
a) Rozmieszczenie infrastruktury technicznej w 

pasach ciągów pieszo jezdnych zgodnie z warun-
kami technicznymi jakim powinny odpowiadać 
drogi publiczne i  ich usytuowanie.

b) Wprowadzenie wód opadowych do ziemi zgod-
nie z przepisami odrębnymi. Wody opadowe 
i roztopowe, pochodzące z powierzchni zanie-
czyszczonych,  szczelnych drogi, parkingów 
i dojść pieszych o nawierzchni utwardzonej 
przed wprowadzeniem do odbiornika wymagają 
oczyszczenia zgodnie z przepisami odrębnymi.

c) Istniejący układ odwadniający do zachowania i 
utrzymywania w należytym stanie technicznym, 
dopuszcza się budowę przepustów dla ciągów 
pieszo  jezdnych oraz dojazdów wewnętrznych

d) Teren odwadniany rowami w układzie grawita-
cyjno – mechanicznym

18) ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTA-
WĄ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJ-
NYCH
a) Zaleca się gromadzenie wód opadowych w celu 

ich późniejszego wykorzystania
b) Zaleca się lokalizowanie zieleni w formie grup 

drzew i krzewów zgodnych z miejscowymi wa-
runkami siedliskowymi

c) Zaleca się nasadzenia żywopłotowe wzdłuż 
ogrodzeń

23. KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPO-
DAROWANIA PRZESTRZENNEGO części wsi Jantar

1) NUMER TERENU 23MN/U
2) POWIERZCHNIA 3,81 ha
3) PRZEZNACZENIE tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i usług bez ustalenia proporcji.
4) FUNKCJE WYŁĄCZONE zabudowa rekreacyjna typu 

domki campingowe,
5) ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGO-

SPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM 
tereny rolnicze

6) ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU 
PRZESTRZENNEGO
a) stosuje się zasady, o których mowa w punktach 

7, 9, 10, 11
b) ogrodzenia: maksymalna wysokość- 1,80 m, nie 

dopuszcza się ogrodzeń z prefabrykatów betono-
wych

c) zakaz lokalizacji nośników reklamowych wolno-
stojących i reklam na budynkach i ogrodzeniach 
za wyjątkiem szyldów o max. powierzchni 0,5m2, 
związanych  z prowadzoną działalnością w miejscu 
jej prowadzenia, z zastrzeżeniem pkt 6) d)

d) dopuszcza się lokalizację szyldów o powierzchni 
powyżej 0,5m2, związanych z prowadzoną dzia-
łalnością, będących integralną częścią projektu 
elewacji lub  projektu zagospodarowania terenu

e) zakaz lokalizacji masztów i wież telefonii komórko-
wej: wolno stojących, na budynkach o wartościach 
kulturowych oraz o konstrukcji kratownicowej na  
pozostałych budynkach

7) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGO-
SPODAROWANIA TERENU

a) linie zabudowy zgodnie z przepisami odrębnymi
b) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do 

powierzchni działki
— dla działek o powierzchni do 1000 m² maksy-

malnie 0,22,
— dla działek o powierzchni do 1500 m2 maksy-

malnie 0,20,
— dla działek o powierzchni powyżej 1500 m2 

maksymalnie 0,18,
— dla działek zlokalizowanych wzdłuż drogi wo-

jewódzkiej nr 501 poza granicami planu i na 
których budynek lub budynki podstawowe 
lokalizowane są z  kalenicami dachów równo-
legle lub prostopadle do osi tej drogi dopuszcza 
się maksymalnie 0,25 niezależnie od wielkości 
powierzchni działki

c) minimalny procent powierzchni biologicznie czyn-
nej: 30% powierzchni działki

d) intensywność zabudowy, minimalna: nie ustala 
się maksymalna: 0,6

e) wysokość zabudowy, minimalna: nie ustala się 
maksymalna: 9,5m

f) formy zabudowy: zabudowa jednokondygnacyj-
na, dopuszcza się poddasze użytkowe, ze ścianą 
kolankową o maksymalnej wysokości 1,2m,

g) kształt dachu: dach dwuspadowy o kącie 38 - 
45º, z kalenicami równolegle lub prostopadle do 
osi drogi, z której zorganizowany jest zjazd na 
działkę, nie  dotyczy istniejącej zabudowy o innej 
formie dachów (płaskie i wielospadowe), oraz ich 
przebudowy i rozbudowy przy zachowaniu typu 
zabudowy i zmianie gabarytów  maksymalnie do 
10% któregokolwiek z dotychczasowych wymia-
rów zewnętrznych

h) inne:
— pokrycie dachu dachówką lub blachodachówką 

w odcieniach szarości lub czerwieni lub brą-
zów,

— dopuszcza się rozbudowę, nadbudowę, prze-
budowę i zmianę sposobu użytkowania na za-
sadach określonych w niniejszej karcie terenu

— dopuszcza się lokalizację budynku towarzyszą-
cego o powierzchni zabudowy od 30 m² do 100 
m² i wysokości od 4,5 m do 5,5 m, na działkach 
do 1000 m²  dopuszcza się jeden budynek 
towarzyszący, na działkach powyżej 1000 m² 
dopuszcza się budynki towarzyszące w ilości 1 
budynek na każde 1000 m² pow działki

8) ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIE-
RUCHOMOŚCI
a) szerokość frontu działki, minimalna: 18,0m mak-

symalna: nie ustala się
b) wielkość działki, minimalna: dla zabudowy miesz-

kaniowej 1000m2, dla zabudowy usługowej i 
mieszkaniowo-usługowej 2000m2, maksymalna: 
nie ustala się

c) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa 
drogowego: nie ustala się

d) obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i 
podziałów nieruchomości: nie dotyczy

e) istniejące podziały zgodne z planem
f) koncepcje podziałów należy sporządzać dla całego 

terenu,
9) ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI 

I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
a) dostępność drogowa: poprzez istniejące zjazdy z 

drogi wojewódzkiej nr 501 poza granicami planu
b) parkingi: dla zabudowy mieszkaniowej minimum 
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1 miejsce postojowe na dom mieszkalny, dla usług 
turystycznych pobytowych minimum 1 miejsce 
postojowe  na 1 pokój, dla pozostałych usług 
minimum 1 miejsce postojowe na każde 100m2 
powierzchni użytkowej

c) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej
d) odprowadzenie ścieków do układu kanalizacji 

sanitarnej
e) odprowadzenie wód opadowych zagospodarować 

na terenie
f) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektro-

energetycznej
g) zaopatrzenie w gaz z gazu bezprzewodowego lub 

sieci gazowej
h) zaopatrzenie w ciepło z niskoemisyjnych źródeł 

lokalnych
i)  gospodarka odpadami zgodnie z przepisami ogól-

nymi
j)  planowane urządzenia i sieci magistralne nie 

dotyczy
10) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWE-

GO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 
ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ
a) strefy ochrony dóbr kultury: nie dotyczy,
b) zasady kształtowania struktury przestrzennej: nie 

ustala się
c) zasady ochrony obiektów o wartościach kultu-

rowych: nie dotyczy
11) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY

a) przyjmuje się poziom hałasu w środowisku, jak dla 
terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszka-
niową

b) teren położony w otulinie Parku Krajobrazowego 
Mierzeja Wiślana

12) ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUB-
LICZNYCH nie dotyczy

13) SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGO-
SPODAROWANIA TERENU zakaz zagospodarowa-
nia tymczasowego

14) USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHA-
BILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRA-
STRUKTURY TECHNICZNEJ ORAZ OBSZARÓW  
WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKUL-
TYWACJI nie dotyczy

15) STAWKA PROCENTOWA 30%
16) SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB 

OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA 
PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW
a) Teren położony w otulinie Parku Krajobrazowego 

Mierzeja Wiślana, zagospodarowanie zgodnie z 
przepisami odrębnymi;

b) Teren położony w obszarze potencjalnego zagro-
żenia powodzią- obowiązują zapisy § 4 pkt 4

c) Teren położony w bezpośrednim sąsiedztwie 
terenów kolei wąskotorowej, zabudowa i zain-
westowanie zgodnie z przepisami odrębnymi.

17) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 
TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKO-
WANIU
a) Wprowadzenie wód opadowych do ziemi zgod-

nie z przepisami odrębnymi. Wody opadowe 
i roztopowe, pochodzące z powierzchni zanie-
czyszczonych,  szczelnych drogi, parkingów 
i dojść pieszych o nawierzchni utwardzonej 
przed wprowadzeniem do odbiornika wymagają 
oczyszczenia zgodnie z przepisami odrębnymi.

b) Istniejący układ odwadniający do zachowania 
i utrzymywania w należytym stanie technicz-

nym,
c) Teren odwadniany rowami w układzie grawita-

cyjno – mechanicznym
18) ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTA-

WĄ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJ-
NYCH
a) Zaleca się gromadzenie wód opadowych w celu 

ich późniejszego wykorzystania
b) Zaleca się lokalizowanie zieleni w formie grup 

drzew i krzewów zgodnych z miejscowymi wa-
runkami siedliskowymi

c) Zaleca się nasadzenia żywopłotowe wzdłuż 
ogrodzeń

24. KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPO-
DAROWANIA PRZESTRZENNEGO części wsi Jantar

1) NUMER TERENU 24KD
2) POWIERZCHNIA 0,17 ha
3) KLASA I NAZWA ULICY: projektowana ulica dojaz-

dowa
4) PARAMETRY I WYPOSAŻENIE

a) szerokość w liniach rozgraniczających minimum 
10,0 m z lokalnymi poszerzeniami jak na rysunku 
planu

b) prędkość projektowa 40km/h
c) przekrój jedna jezdnia, dwa pasy ruchu
d) dostępność do terenów przyległych bez ograni-

czeń
e) wyposażenie minimalne chodniki

5) POWIĄZANIA Z UKŁADEM ZEWNĘTRZNYM poprzez 
skrzyżowania z drogą lokalną i dalej z drogą woje-
wódzką nr 501 poza granicami planu

6) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, 
ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ 
DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ nie  dotyczy

7) ZASADY OCHRONY ŚRDODWISKA I PRZYRODY 
stosuje się przepisy ogólne

8) USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITA-
CJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ ORAZ OBSZARÓW  WYMAGAJĄ-
CYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKULTYWACJI nie 
dotyczy

9) SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGO-
SPODAROWANIA TERENU zakaz zagospodarowania 
tymczasowego

10) ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUB-
LICZNYCH
a) mała architektura dopuszcza się
b) nośniki reklamowe zakaz lokalizacji
c) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe do-

puszcza się obiekty stanowiące tradycyjne wypo-
sażenie ulic, np.: kioski z prasą, punkty sprzedaży 
biletów, budki  telefoniczne, wiaty przystankowe, 
nośniki reklamowe

d) urządzenia techniczne dopuszcza się
e) zieleń niska dopuszcza się, wysoka zakaz lokali-

zacji
11) STAWKA PROCENTOWA nie dotyczy
12) SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB 

OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA 
PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW
a) Teren położony w otulinie Parku Krajobrazowego 

Mierzeja Wiślana, zagospodarowanie zgodnie z 
przepisami odrębnymi;

b) Teren położony w obszarze potencjalnego zagro-
żenia powodzią- obowiązują zapisy § 4 pkt 4

13) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 
TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKO-
WANIU
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a) Rozmieszczenie infrastruktury technicznej w 
pasie drogowym zgodnie z warunkami technicz-
nymi jakim powinny odpowiadać drogi publiczne 
i ich  usytuowanie.

b) Wprowadzenie wód opadowych do ziemi zgod-
nie z przepisami odrębnymi. Wody opadowe 
i roztopowe, pochodzące z powierzchni zanie-
czyszczonych,  szczelnych drogi, parkingów 
i dojść pieszych o nawierzchni utwardzonej 
przed wprowadzeniem do odbiornika wymagają 
oczyszczenia zgodnie z przepisami odrębnymi.

c) Regulacja zwierciadła wód gruntowych syste-
mem rowów: zachować istniejące rowy, dopusz-
cza się ich przełożenie.

d) Teren odwadniany rowami w układzie grawita-
cyjno – mechanicznym

14) ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTA-
WĄ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH 
nie ustala się

25. KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPO-
DAROWANIA PRZESTRZENNEGO części wsi Jantar

1) NUMER TERENU 25KD
2) POWIERZCHNIA 0,25 ha
3) KLASA I NAZWA ULICY: projektowana ulica dojaz-

dowa
4) PARAMETRY I WYPOSAŻENIE

a) szerokość w liniach rozgraniczających minimum 
10,0 m z lokalnymi poszerzeniami jak na rysunku 
planu

b) prędkość projektowa 40km/h
c) przekrój jedna jezdnia, dwa pasy ruchu
d) dostępność do terenów przyległych bez ograni-

czeń
e) wyposażenie minimalne chodniki

5) POWIĄZANIA Z UKŁADEM ZEWNĘTRZNYM poprzez 
skrzyżowania z drogą lokalną 26KL i dalej z drogą 
wojewódzką nr 501 poza granicami planu

6) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, 
ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ 
DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ nie  dotyczy

7) ZASADY OCHRONY ŚRDODWISKA I PRZYRODY 
stosuje się przepisy ogólne

8) USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITA-
CJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ ORAZ OBSZARÓW  WYMAGAJĄ-
CYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKULTYWACJI nie 
dotyczy

9) SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGO-
SPODAROWANIA TERENU zakaz zagospodarowania 
tymczasowego

10) ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUB-
LICZNYCH
a) mała architektura dopuszcza się
b) nośniki reklamowe zakaz lokalizacji
c) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe do-

puszcza się obiekty stanowiące tradycyjne wypo-
sażenie ulic, np.: kioski z prasą, punkty sprzedaży 
biletów, budki  telefoniczne, wiaty przystankowe, 
nośniki reklamowe

d) urządzenia techniczne dopuszcza się
e) zieleń niska dopuszcza się, wysoka zakaz lokali-

zacji
11) STAWKA PROCENTOWA nie dotyczy
12) SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB 

OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA 
PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW
a) Teren położony w otulinie Parku Krajobrazowego 

Mierzeja Wiślana, zagospodarowanie zgodnie z 
przepisami odrębnymi;

b) Teren położony w obszarze potencjalnego zagro-
żenia powodzią- obowiązują zapisy § 4 pkt 4

13) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 
TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKO-
WANIU
a) Rozmieszczenie infrastruktury technicznej w 

pasie drogowym zgodnie z warunkami technicz-
nymi jakim powinny odpowiadać drogi publiczne 
i ich  usytuowanie.

b) Wprowadzenie wód opadowych do ziemi zgod-
nie z przepisami odrębnymi. Wody opadowe 
i roztopowe, pochodzące z powierzchni zanie-
czyszczonych,  szczelnych drogi, parkingów 
i dojść pieszych o nawierzchni utwardzonej 
przed wprowadzeniem do odbiornika wymagają 
oczyszczenia zgodnie z przepisami odrębnymi.

c) Regulacja zwierciadła wód gruntowych syste-
mem rowów: zachować istniejące rowy, dopusz-
cza się ich przełożenie.

d) Teren odwadniany rowami w układzie grawitacyj-
no – mechanicznym

14) ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTA-
WĄ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH 
nie ustala się

26. KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPO-
DAROWANIA PRZESTRZENNEGO części wsi Jantar

1) NUMER TERENU 26KL
2) POWIERZCHNIA 1,12 ha
3) KLASA I NAZWA ULICY: projektowana ulica lokal-

na
4) PARAMETRY I WYPOSAŻENIE

a) szerokość w liniach rozgraniczających minimum 
12,0 m z lokalnymi poszerzeniami jak na rysunku 
planu

b) prędkość projektowa 40km/h
c) przekrój jedna jezdnia, dwa pasy ruchu
d) dostępność do terenów przyległych bez ograni-

czeń
e) wyposażenie minimalne chodniki

5) POWIĄZANIA Z UKŁADEM ZEWNĘTRZNYM poprzez 
skrzyżowania z drogą do Stegienki poza granicami 
planu i z drogą wojewódzką nr 501 poza granicami  
planu

6) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, 
ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ 
DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ nie  dotyczy

7) ZASADY OCHRONY ŚRDODWISKA I PRZYRODY 
stosuje się przepisy ogólne

8) USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITA-
CJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ ORAZ OBSZARÓW  WYMAGAJĄ-
CYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKULTYWACJI nie 
dotyczy

9) SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGO-
SPODAROWANIA TERENU zakaz zagospodarowania 
tymczasowego

10) ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUB-
LICZNYCH
a) mała architektura dopuszcza się
b) nośniki reklamowe zakaz lokalizacji
c) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe do-

puszcza się obiekty stanowiące tradycyjne wypo-
sażenie ulic, np.: kioski z prasą, punkty sprzedaży 
biletów, budki  telefoniczne, wiaty przystankowe, 
nośniki reklamowe
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d) urządzenia techniczne dopuszcza się
e) zieleń niska dopuszcza się, wysoka zakaz lokali-

zacji
11) STAWKA PROCENTOWA nie dotyczy
12) SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB 

OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA 
PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW
a) Teren położony w otulinie Parku Krajobrazowego 

Mierzeja Wiślana, zagospodarowanie zgodnie z 
przepisami odrębnymi;

b) Teren położony w obszarze potencjalnego zagro-
żenia powodzią- obowiązują zapisy § 4 pkt 4

13) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 
TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKO-
WANIU
a) Rozmieszczenie infrastruktury technicznej w 

pasie drogowym zgodnie z warunkami technicz-
nymi jakim powinny odpowiadać drogi publiczne 
i ich  usytuowanie.

b) Wprowadzenie wód opadowych do ziemi zgod-
nie z przepisami odrębnymi. Wody opadowe 
i roztopowe, pochodzące z powierzchni zanie-
czyszczonych,  szczelnych drogi, parkingów 
i dojść pieszych o nawierzchni utwardzonej 
przed wprowadzeniem do odbiornika wymagają 
oczyszczenia zgodnie z przepisami odrębnymi.

c) Regulacja zwierciadła wód gruntowych syste-
mem rowów: zachować istniejące rowy, dopusz-
cza się ich przełożenie.

d) Teren odwadniany rowami w układzie grawita-
cyjno – mechanicznym

14) ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTA-
WĄ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH 
nie ustala się

27. KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPO-
DAROWANIA PRZESTRZENNEGO części wsi Jantar

1) NUMER TERENU 27KL
2) POWIERZCHNIA 2,58 ha
3) KLASA I NAZWA ULICY: projektowana ulica lokal-

na
4) PARAMETRY I WYPOSAŻENIE

a) szerokość w liniach rozgraniczających minimum 
12,0 m z lokalnymi poszerzeniami jak na rysunku 
planu

b) prędkość projektowa 40km/h
c) przekrój jedna jezdnia, dwa pasy ruchu
d) dostępność do terenów przyległych bez ograni-

czeń
e) wyposażenie minimalne chodniki

5) POWIĄZANIA Z UKŁADEM ZEWNĘTRZNYM poprzez 
skrzyżowania z drogą do Stegienki poza granicami 
planu i z drogą wojewódzką nr 501 poza granicami  
planu

6) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, 
ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ 
DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ nie  dotyczy

7) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY
a) stosuje się przepisy ogólne
b) na odcinku sąsiadującym z terenem 14Z należy 

wykonać minimum 3 przepusty umożliwiające 
swobodną migrację fauny

8) USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITA-
CJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ ORAZ OBSZARÓW  WYMAGAJĄ-
CYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKULTYWACJI nie 
dotyczy

9) SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGO-

SPODAROWANIA TERENU zakaz zagospodarowania 
tymczasowego

10) ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUB-
LICZNYCH

a) mała architektura dopuszcza się
b) nośniki reklamowe zakaz lokalizacji
c) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe do-

puszcza się obiekty stanowiące tradycyjne wypo-
sażenie ulic, np.: kioski z prasą, punkty sprzedaży 
biletów, budki  telefoniczne, wiaty przystankowe, 
nośniki reklamowe

d) urządzenia techniczne dopuszcza się
e) zieleń niska dopuszcza się, wysoka zakaz lokali-

zacji
11) STAWKA PROCENTOWA nie dotyczy
12) SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB 

OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA 
PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW
a) Teren położony w otulinie Parku Krajobrazowego 

Mierzeja Wiślana, zagospodarowanie zgodnie z 
przepisami odrębnymi;

b) Teren położony w obszarze potencjalnego zagro-
żenia powodzią- obowiązują zapisy § 4 pkt 4

13) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 
TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKO-
WANIU
a) Rozmieszczenie infrastruktury technicznej w 

pasie drogowym zgodnie z warunkami technicz-
nymi jakim powinny odpowiadać drogi publiczne 
i ich  usytuowanie.

b) Dopuszcza się zachowanie istniejącej zabu-
dowy w liniach rozgraniczających terenu przy 
zachowaniu możliwości lokalizacji elementów 
infrastruktury  technicznej wzdłuż projektowanej 
drogi.

c) Wprowadzenie wód opadowych do ziemi zgod-
nie z przepisami odrębnymi. Wody opadowe 
i roztopowe, pochodzące z powierzchni zanie-
czyszczonych,  szczelnych drogi, parkingów 
i dojść pieszych o nawierzchni utwardzonej 
przed wprowadzeniem do odbiornika wymagają 
oczyszczenia zgodnie z przepisami odrębnymi.

d) Regulacja zwierciadła wód gruntowych syste-
mem rowów: zachować istniejące rowy, dopusz-
cza się ich przełożenie.

e) Teren odwadniany rowami w układzie grawita-
cyjno – mechanicznym

14) ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTA-
WĄ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH 
nie ustala się

28. KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPO-
DAROWANIA PRZESTRZENNEGO części wsi Jantar

1) NUMER TERENU 28KD
2) POWIERZCHNIA 0,02 ha
3) KLASA I NAZWA ULICY: projektowana ulica dojaz-

dowa
4) PARAMETRY I WYPOSAŻENIE

a) szerokość w liniach rozgraniczających minimum 
10,0 m z lokalnymi poszerzeniami jak na rysunku 
planu

b) prędkość projektowa 40km/h
c) przekrój jedna jezdnia, dwa pasy ruchu
d) dostępność do terenów przyległych bez ograni-

czeń
e) wyposażenie minimalne chodniki

5) POWIĄZANIA Z UKŁADEM ZEWNĘTRZNYM poprzez 
skrzyżowania z drogą lokalną 27KL i dalej z drogą 
wojewódzką nr 501 poza granicami planu
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6) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, 
ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ 
DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ nie  dotyczy

7) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY 
stosuje się przepisy ogólne

8) USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITA-
CJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ ORAZ OBSZARÓW  WYMAGAJĄ-
CYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKULTYWACJI nie 
dotyczy

9) SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGO-
SPODAROWANIA TERENU zakaz zagospodarowania 
tymczasowego

10) ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUB-
LICZNYCH
a) mała architektura dopuszcza się
b) nośniki reklamowe zakaz lokalizacji
c) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe do-

puszcza się obiekty stanowiące tradycyjne wypo-
sażenie ulic, np.: kioski z prasą, punkty sprzedaży 
biletów, budki  telefoniczne, wiaty przystankowe, 
nośniki reklamowe

d) urządzenia techniczne dopuszcza się
e) zieleń niska dopuszcza się, wysoka zakaz lokali-

zacji
11) STAWKA PROCENTOWA nie dotyczy
12) SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB 

OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA 
PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW
a) Teren położony w otulinie Parku Krajobrazowego 

Mierzeja Wiślana, zagospodarowanie zgodnie z 
przepisami odrębnymi;

b) Teren położony w obszarze potencjalnego zagro-
żenia powodzią- obowiązują zapisy § 4 pkt 4

13) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 
TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKO-
WANIU
a) Rozmieszczenie infrastruktury technicznej w 

pasie drogowym zgodnie z warunkami technicz-
nymi jakim powinny odpowiadać drogi publiczne 
i ich  usytuowanie.

b) Wprowadzenie wód opadowych do ziemi zgod-
nie z przepisami odrębnymi. Wody opadowe 
i roztopowe, pochodzące z powierzchni zanie-
czyszczonych,  szczelnych drogi, parkingów 
i dojść pieszych o nawierzchni utwardzonej 
przed wprowadzeniem do odbiornika wymagają 
oczyszczenia zgodnie z przepisami odrębnymi.

c) Regulacja zwierciadła wód gruntowych syste-
mem rowów: zachować istniejące rowy, dopusz-
cza się ich przełożenie.

d) Teren odwadniany rowami w układzie grawita-
cyjno – mechanicznym

14) ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTA-
WĄ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH 
nie ustala się

29. KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPO-
DAROWANIA PRZESTRZENNEGO części wsi Jantar

1) NUMER TERENU 29KD
2) POWIERZCHNIA 0,07 ha
3) KLASA I NAZWA ULICY: projektowana ulica dojaz-

dowa
4) PARAMETRY I WYPOSAŻENIE

a) szerokość w liniach rozgraniczających minimum 
10,0 m z lokalnymi poszerzeniami jak na rysunku 
planu

b) prędkość projektowa 40km/h

c) przekrój jedna jezdnia, dwa pasy ruchu
d) dostępność do terenów przyległych bez ograni-

czeń
e) wyposażenie minimalne chodniki

5) POWIĄZANIA Z UKŁADEM ZEWNĘTRZNYM poprzez 
skrzyżowania z drogą lokalną 27KL i dalej z drogą 
wojewódzką nr 501 poza granicami planu

6) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, 
ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ 
DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ nie  dotyczy

7) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY 
stosuje się przepisy ogólne

8) USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITA-
CJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ ORAZ OBSZARÓW  WYMAGAJĄ-
CYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKULTYWACJI nie 
dotyczy

9) SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGO-
SPODAROWANIA TERENU zakaz zagospodarowania 
tymczasowego

10) ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUB-
LICZNYCH
a) mała architektura dopuszcza się
b) nośniki reklamowe zakaz lokalizacji
c) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe do-

puszcza się obiekty stanowiące tradycyjne wypo-
sażenie ulic, np.: kioski z prasą, punkty sprzedaży 
biletów, budki  telefoniczne, wiaty przystankowe, 
nośniki reklamowe

d) urządzenia techniczne dopuszcza się
e) zieleń niska dopuszcza się, wysoka zakaz lokali-

zacji
11) STAWKA PROCENTOWA nie dotyczy
12) SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB 

OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA 
PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW
a) Teren położony w otulinie Parku Krajobrazowego 

Mierzeja Wiślana, zagospodarowanie zgodnie z 
przepisami odrębnymi;

b) Teren położony w obszarze potencjalnego zagro-
żenia powodzią- obowiązują zapisy § 4 pkt 4

13) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 
TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKO-
WANIU
a) Rozmieszczenie infrastruktury technicznej w 

pasie drogowym zgodnie z warunkami technicz-
nymi jakim powinny odpowiadać drogi publiczne 
i ich  usytuowanie.

b) Wprowadzenie wód opadowych do ziemi zgod-
nie z przepisami odrębnymi. Wody opadowe 
i roztopowe, pochodzące z powierzchni zanie-
czyszczonych,  szczelnych drogi, parkingów 
i dojść pieszych o nawierzchni utwardzonej 
przed wprowadzeniem do odbiornika wymagają 
oczyszczenia zgodnie z przepisami odrębnymi.

c) Regulacja zwierciadła wód gruntowych syste-
mem rowów: zachować istniejące rowy, dopusz-
cza się ich przełożenie.

d) Teren odwadniany rowami w układzie grawita-
cyjno – mechanicznym

14) ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTA-
WĄ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH 
nie ustala się

30. KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPO-
DAROWANIA PRZESTRZENNEGO części wsi Jantar

1) NUMER TERENU 30KD
2) POWIERZCHNIA 0,13 ha
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3) KLASA I NAZWA ULICY: projektowana ulica dojaz-
dowa

4) PARAMETRY I WYPOSAŻENIE
a) szerokość w liniach rozgraniczających minimum 

10,0 m z lokalnymi poszerzeniami jak na rysunku 
planu

b) prędkość projektowa 40km/h
c) przekrój jedna jezdnia, dwa pasy ruchu
d) dostępność do terenów przyległych bez ograni-

czeń
e) wyposażenie minimalne chodniki

5) POWIĄZANIA Z UKŁADEM ZEWNĘTRZNYM poprzez 
skrzyżowania z drogą lokalną 27KL i dalej z drogą 
wojewódzką nr 501 poza granicami planu

6) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, 
ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ 
DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ nie  dotyczy

7) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY 
stosuje się przepisy ogólne

8) USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITA-
CJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ ORAZ OBSZARÓW  WYMAGAJĄ-
CYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKULTYWACJI nie 
dotyczy

9) SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGO-
SPODAROWANIA TERENU zakaz zagospodarowania 
tymczasowego

10) ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUB-
LICZNYCH
a) mała architektura dopuszcza się
b) nośniki reklamowe zakaz lokalizacji
c) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe do-

puszcza się obiekty stanowiące tradycyjne wypo-
sażenie ulic, np.: kioski z prasą, punkty sprzedaży 
biletów, budki  telefoniczne, wiaty przystankowe, 
nośniki reklamowe

d) urządzenia techniczne dopuszcza się
e) zieleń niska dopuszcza się, wysoka zakaz lokali-

zacji
11) STAWKA PROCENTOWA nie dotyczy
12) SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB 

OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA 
PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW
a) Teren położony w otulinie Parku Krajobrazowego 

Mierzeja Wiślana, zagospodarowanie zgodnie z 
przepisami odrębnymi;

b) Teren położony w obszarze potencjalnego zagro-
żenia powodzią- obowiązują zapisy § 4 pkt 4

13) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 
TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKO-
WANIU
a) Rozmieszczenie infrastruktury technicznej w 

pasie drogowym zgodnie z warunkami technicz-
nymi jakim powinny odpowiadać drogi publiczne 
i ich  usytuowanie.

b) Wprowadzenie wód opadowych do ziemi zgod-
nie z przepisami odrębnymi. Wody opadowe 
i roztopowe, pochodzące z powierzchni zanie-
czyszczonych,  szczelnych drogi, parkingów 
i dojść pieszych o nawierzchni utwardzonej 
przed wprowadzeniem do odbiornika wymagają 
oczyszczenia zgodnie z przepisami odrębnymi.

c) Regulacja zwierciadła wód gruntowych syste-
mem rowów: zachować istniejące rowy, dopusz-
cza się ich przełożenie.

d) Teren odwadniany rowami w układzie grawita-
cyjno – mechanicznym

14) ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTA-
WĄ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH 
nie ustala się

31. KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPO-
DAROWANIA PRZESTRZENNEGO części wsi Jantar

1) NUMER TERENU 31KD
2) POWIERZCHNIA 0,09 ha
3) KLASA I NAZWA ULICY: projektowana ulica dojaz-

dowa
4) PARAMETRY I WYPOSAŻENIE

a) szerokość w liniach rozgraniczających minimum 
10,0 m z lokalnymi poszerzeniami jak na rysunku 
planu

b) prędkość projektowa 40km/h
c) przekrój jedna jezdnia, dwa pasy ruchu
d) dostępność do terenów przyległych bez ograni-

czeń
e) wyposażenie minimalne chodniki

5) POWIĄZANIA Z UKŁADEM ZEWNĘTRZNYM poprzez 
skrzyżowania z drogą lokalną 27KL i dalej z drogą 
wojewódzką nr 501 poza granicami planu

6) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, 
ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ 
DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ nie  dotyczy

7) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY 
stosuje się przepisy ogólne

8) USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITA-
CJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ ORAZ OBSZARÓW  WYMAGAJĄ-
CYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKULTYWACJI nie 
dotyczy

9) SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGO-
SPODAROWANIA TERENU zakaz zagospodarowania 
tymczasowego

10) ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUB-
LICZNYCH

 a) mała architektura dopuszcza się
b) nośniki reklamowe zakaz lokalizacji
c) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe do-

puszcza się obiekty stanowiące tradycyjne wypo-
sażenie ulic, np.: kioski z prasą, punkty sprzedaży 
biletów, budki  telefoniczne, wiaty przystankowe, 
nośniki reklamowe

d) urządzenia techniczne dopuszcza się
e) zieleń niska dopuszcza się, wysoka zakaz lokali-

zacji
11) STAWKA PROCENTOWA nie dotyczy
12) SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB 

OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA 
PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW
a) Teren położony w otulinie Parku Krajobrazowego 

Mierzeja Wiślana, zagospodarowanie zgodnie z 
przepisami odrębnymi;

b) Teren położony w obszarze potencjalnego zagro-
żenia powodzią- obowiązują zapisy § 4 pkt 4

13) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 
TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKO-
WANIU
a) Rozmieszczenie infrastruktury technicznej w 

pasie drogowym zgodnie z warunkami technicz-
nymi jakim powinny odpowiadać drogi publiczne 
i ich  usytuowanie.

b) Wprowadzenie wód opadowych do ziemi zgod-
nie z przepisami odrębnymi. Wody opadowe 
i roztopowe, pochodzące z powierzchni zanie-
czyszczonych,  szczelnych drogi, parkingów 
i dojść pieszych o nawierzchni utwardzonej 
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przed wprowadzeniem do odbiornika wymagają 
oczyszczenia zgodnie z przepisami odrębnymi.

c) Regulacja zwierciadła wód gruntowych syste-
mem rowów: zachować istniejące rowy, dopusz-
cza się ich przełożenie.

d) Teren odwadniany rowami w układzie grawita-
cyjno – mechanicznym

14) ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTA-
WĄ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH 
nie ustala się

§ 6

  Załącznikami do niniejszej uchwały, stanowiącymi jej 
integralne części są:

1) część grafi czna - rysunek planu części wsi Jantar w 
skali 1:2000 (załącznik nr 1),

2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do 
projektu planu (załącznik nr 2),

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w 
planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicz-
nej, które należą do zadań własnych gminy oraz  
zasadach ich fi nansowania (załącznik nr 3).

§ 7

  Zobowiązuje się Wójta Gminy Stegna do:
1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej 

uchwały wraz z dokumentacją planistyczną w celu 
oceny zgodności z prawem,

2) publikacji niniejszej uchwały na stronie internetowej 
Gminy Stegna.

§ 8

  Traci moc we fragmentach objętych granicami niniej-
szego planu uchwała Rady Gminy Stegna nr XXVII/200/05 
z dnia 30 marca 2005r. W sprawie uchwalenia  miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi 
Jantar.

§ 9

  Uchwała wchodzi w życie z upływem 30 dni od ogło-
szenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomor-
skiego z wyjątkiem § 7, który wchodzi w życie z dniem  
podjęcia uchwały.

Przewodnicząca Rady
Dorota Chojna
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Załącznik nr 1
do uchwały nr V/25/2011
Rady Gminy Stegna
z dnia 23 lutego 2011 r.

część grafi czna - rysunek planu części wsi Jantar w skali 1:2000
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Załącznik nr 3
do uchwały nr V/25/2011
Rady Gminy Stegna
 z dnia 23 lutego 2011 r.

Rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych w 

planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach 

ich  fi nansowania.

I. BUDOWA DRÓG I URZĄDZEŃ KOMUNIKACYJNYCH:
1. karta terenu nr 27KL, teren ulicy lokalnej - odcinek 

nowoprojektowany, o przekroju:
  jedna jezdnia,
  dwa pasy ruchu z chodnikami i uzbrojeniem – 254 m,

— realizacja fi nansowana z budżetu gminy z możliwoś-
cią współfi nansowania środkami zewnętrznymi,

— możliwość fi nansowania lub współfi nansowania 
poprzez zainteresowanych inwestorów na podstawie 
umowy.

W skład uzbrojenia dróg wchodzą:
— wodociągi,
— przewody kanalizacji sanitarnej,
— przewody kanalizacji deszczowej,
— linie elektroenergetyczne,
— ciepłociągi,
— gazociągi,
— łącza telekomunikacyjne wraz z urządzeniami siecio-

wymi.
  Przewody kanalizacji deszczowej realizowane są ze 
środków budżetowych gminy.
  Wodociągi i przewody kanalizacji sanitarnej realizowane 
są ze środków właściciela sieci.
  Linie elektroenergetyczne, ciepłociągi i gazociągi reali-
zowane są przez przedsiębiorstwa posiadające stosowne 
koncesje.
  Łącza telekomunikacje realizują fi rmy dostarczające 
związane z nimi usługi.

Poz. 1098


