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UCHWAŁA Nr XXIX/128/2009 

Rady Gminy Godkowo 

z dnia 19 lutego 2009 r. 

 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przest rzennego terenu w rejonie drogi powiatowej nr 09344                

z Godkowa do Skowron w Godkowie, Gmina Godkowo. 

 

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

8 marca 1990 r. o samorz�dzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zmiany: 
Dz. U. z 2002 r. Nr 23. poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, 
Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 
Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 
1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, 
poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, 
poz. 1457, Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48, 
poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 
2008 r. Nr 180, poz. 1111), 

- art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 
U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, zm.: z 2004 r. Nr 6, poz. 
41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, 
Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Dz. U. 
z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 
1227, Nr 201, poz. 1237), 

- rozporz�dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu 
projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1587) i  

w wykonaniu uchwały Nr XII/40/2007 Rady Gminy 
Godkowo z dnia 30 pa�dziernika 2007 roku w sprawie 
przyst�pienia do sporz�dzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie 
drogi powiatowej nr 09344 z Godkowa do Skowron w 
Godkowie, Gmina Godkowo. 

 
Rada Gminy Godkowo uchwala, co nast �puje: 

 
Rozdział 1 

Przepisy ogólne 
 

§ 1. 1. Po stwierdzeniu zgodno�ci z ustaleniami 
„Studium uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Godkowo uchwala si� miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie 
drogi powiatowej nr 09344 z Godkowa do Skowron w 
Godkowie, Gminy Godkowo, o powierzchni 10,25 ha. 

 
2. Granice planu stanowi�: 

 
  1) od północy - droga wojewódzka o nr 513 (do Ornety); 
 
  2) od wschodu - droga powiatowa nr 1162N; 
 
  3) od południa - granice działek: 112/14, 112/10, 111/3; 
 
  4) od zachodu - droga powiatowa nr 1183N (dawniej 

09344). 
 

§ 2. 1. Integraln� cz��ci� uchwały jest: 
 

  1) Zał�cznik nr 1 do uchwały zawieraj�cy rysunek planu 
w skali 1:1000; 

 
  2) Zał�cznik nr 2 do uchwały zawieraj�cy rozstrzygni�cie 

w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu planu; 
 
  3) Zał�cznik nr 3 do uchwały zawieraj�cy rozstrzygni�cie 

o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z 
zakresu infrastruktury technicznej, które nale�� do 
zada� własnych gminy oraz zasadach ich 
finansowania, zgodnie z przepisami o finansach 
publicznych. 

 
2. Cz��� tekstowa uchwały składa si� z nast�puj�cych 

rozdziałów: 
 
  1) Rozdział 1 - Przepisy ogólne, 
 
  2) Rozdział 2 - Ustalenia ogólne dotycz�ce całego 

terenu; 
 
  3) Rozdział 3 - Ustalenia szczegółowe dla terenów 

elementarnych; 
 
  4) Rozdział 4 - Ustalenia dla terenów systemu 

komunikacyjnego; 
 
  5) Rozdział 5 - Ochrona gruntów rolnych i le�nych; 
 
  6) Rozdział 6 - Przepisy ko�cowe. 
 

§ 3. Na terenie obj�tym planem obowi�zuj� 
nast�puj�ce definicje terminów u�ytych w planie: 
 
  1) intensywno�� zabudowy - stosunek powierzchni 

całkowitej wszystkich kondygnacji naziemnych po 
obrysie, z wył�czeniem tarasów i balkonów, do 
powierzchni działki; 

 
  2) tereny mieszkaniowe - zabudowa mieszkaniowa wraz 

z obiektami i urz�dzeniami towarzysz�cymi oraz 
niezb�dnymi urz�dzeniami infrastruktury technicznej; 

 
  3) funkcje usługowe (usługi) - nale�y przez to rozumie�: 

a) usługi publiczne jak: administracja publiczna, 
kultury, kultu religijnego, o�wiaty, opieki 
zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, porz�dku 
publicznego, ochrony przeciwpo�arowej, rekreacji i 
kultury fizycznej, sportu (za wyj�tkiem sportu 
wyczynowego), 

b) usługi komercyjne jak: handel, gastronomia, usługi 
turystyczne, �wiadczenia usług pocztowych lub 
telekomunikacyjnych, obsługa bankowa, usługi 
finansowe, centra konferencyjne i wystawiennicze, 
działalno�� gospodarcza zwi�zana z 
wykonywaniem wolnych zawodów, usługi sportu i 
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rekreacji oraz inna działalno�� usługowa na 
zbli�onej zasadzie do wymienionych powy�ej, 

c) rzemiosło o charakterze usługowym - rozumiane 
jako działalno�� usługowa, a nie produkcyjna, jak 
np. szewc, krawiec, fryzjer, zakład naprawy sprz�tu 
RTV, tapicer, itp. oraz inna działalno�� usługowa 
na zbli�onej zasadzie do wymienionych powy�ej, 
nie powoduj�ca ponadnormatywnych 
zanieczyszcze� �rodowiska, jak równie� 
powstawania odorów i niezorganizowanej emisji 
zanieczyszcze�; 

- dopuszcza si�: mieszkania integralnie zwi�zane 
z prowadzon� działalno�ci� gospodarcz�; 

 
  4) tereny zieleni urz�dzonej - tereny publicznej zieleni 

urz�dzonej, np. parki, ziele�ce, ogrody zabytkowe i 
tematyczne, w których co najmniej 80 % powierzchni 
zagospodarowuje si� jako powierzchni� biologicznie 
czynn�; 

 
  5) nieprzekraczalna linia zabudowy - rozumie si� przez to 

lini�, poza któr� wyklucza si� lokalizacj� zewn�trznej 
�ciany budynku, zewn�trznej �ciany budynku nie 
stanowi�: w kondygnacji parteru: ganki wej�ciowe, 
wiatrołapy, schody i pochylnie wej�ciowe do budynku, 
w wy�szych kondygnacjach - wykusze, loggie, balkony 
i inne podobne elementy bryły budynku; 

 
  6) miejsce postojowe - rozumie si� przez to teren 

przeznaczony do postawienia samochodu, przy czym 
jako miejsce postojowe mo�na zaliczy� miejsce w 
gara�u oraz na podje�dzie do budynku; 

 
  7) reklama - rozumie si� przez to no�nik informacji 

wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z 
elementami konstrukcyjnymi zamocowania: 
a) reklama wolnostoj�ca - nale�y przez to rozumie� 

obiekt budowlany przeznaczony do ekspozycji 
reklam, napisów i elementów dekoracyjnych, tak�e 
obiekt budowlany sam b�d�cy reklam�, 

b) reklama wbudowana- nale�y przez to rozumie� 
miejsce lub element, nieprzewidziany pierwotnie, 
umieszczony na obiekcie budowlanym, 
wykorzystywany do ekspozycji reklam, napisów i 
elementów dekoracyjnych. Szyld o powierzchni do 
0,3 m2 nie jest reklam� wbudowan�; 

 
  8) obiekt budowlany jest to: 

a) budynek wraz z instalacjami i urz�dzeniami 
technicznymi, 

b) budowla stanowi�ca cało�� techniczno-u�ytkow� 
wraz z instalacjami i urz�dzeniami, 

c) obiekt małej architektury, 
d) tymczasowy obiekt budowlany - nale�y przez to 

rozumie� obiekt budowlany przeznaczony do 
czasowego u�ytkowania w okresie krótszym od 
jego trwało�ci technicznej, przewidziany do 
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a tak�e 
obiekt budowlany niepoł�czony trwale z gruntem, 
jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzeda�y 
ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i 
powłoki pneumatyczne, urz�dzenia rozrywkowe, 
barakowozy, obiekty kontenerowe; 

 
  9) powierzchnia terenu biologicznie czynna - nale�y 

przez to rozumie� grunt rodzimy oraz wod� 
powierzchniow� na terenie działki budowlanej, a tak�e 
50 % sumy powierzchni tarasów i stropodachów o 
powierzchni nie mniejszej ni� 10m2 urz�dzonych jako 

stałe trawniki lub kwietniki na podło�u zapewniaj�cym 
im naturaln� wegetacj�; 

 
  10) powierzchnia zabudowy - nale�y przez to rozumie� 

sum� powierzchni zabudowy budynków i 
tymczasowych obiektów budowlanych o terminie 
lokalizacji powy�ej 120 dni zlokalizowanych na 
działce budowlanej; 

 
  11) wska�nik powierzchni zabudowy: stosunek 

powierzchni zabudowy do powierzchni działki/terenu, 
wska�nik powierzchni zabudowy ustala si� w 
ustaleniach szczegółowych dla terenów 
elementarnych; 

 
  12) wysoko�� zabudowy - nale�y przez to rozumie� 

wysoko�� budynku mierzon� od poziomu terenu przy 
najni�ej poło�onym wej�ciu do budynku lub jego 
cz��ci pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku 
do najwy�szego punktu dachu (z wył�czeniem 
komina); 

 
  13) zagospodarowanie tymczasowe - nale�y przez to 

rozumie� sposób wykorzystania i urz�dzenia terenu 
a tak�e sposób u�ytkowania obiektu inny ni� 
przeznaczenie terenu, dopuszczone na czas 
okre�lony tj. do czasu ich zagospodarowania 
zgodnie z planem, zasady tymczasowego 
zagospodarowania okre�laj� ustalenia planu. 

 
§ 4. 1. Obszar obj�ty planem dzieli si� na tereny 

elementarne, czyli wyró�nione na rysunku planu liniami 
rozgraniczaj�cymi tereny o ró�nych funkcjach lub ró�nych 
zasadach zagospodarowania. Podział obszaru obj�tego 
planem na tereny elementarne jest spójny i rozł�czny, co 
oznacza, �e wszystkie cz��ci obszaru obj�tego planem 
nale�� do którego� z terenów elementarnych i �adna 
cz��� nie nale�y równocze�nie do dwóch terenów 
elementarnych. 

 
2. Ka�dy teren jest oznaczony w tek�cie i na rysunku 

planu numerem: 
  a) numer terenu elementarnego zawiera: numer terenu, 

kolejny numer terenu elementarnego, przeznaczenie 
terenu, 

  b) numer terenu elementarnego nale��cego do systemu 
komunikacyjnego zawiera: kolejny numer drogi, 
oznaczenie literowe okre�laj�ce układ drogowy i klas� 
techniczn� drogi. 

 
3. Dla terenów wyró�nionych w planie liniami 

rozgraniczaj�cymi tereny o ró�nych funkcjach lub ró�nych 
zasadach zagospodarowania ustala si� mi�dzy innymi 
przeznaczenie terenu. Ustalenie podstawowego 
przeznaczenia terenu nie wyklucza mo�liwo�ci lokalizacji 
na nim innych funkcji na zasadach okre�lonych w 
ustaleniach szczegółowych. 

 
§ 5. 1. Plan zawiera dwuszczeblowy układ ustale� - 

ustalenia ogólne obowi�zuj�ce na całym obszarze planu 
oraz ustalenia szczegółowe dla poszczególnych terenów 
elementarnych. Dla ka�dego terenu elementarnego 
obowi�zuj� równocze�nie ustalenia ogólne i ustalenia 
szczegółowe. 

 
2. Dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj�cymi 

w planie okre�la si�: 
 
  1) oznaczenie terenu, 
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  2) przeznaczenie terenu; 
 
  3) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego; 
 
  4) zasady ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu; 
 
  5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej; 
 
  6) ustalenia dotycz�ce przestrzeni publicznych; 
 
  7) parametry i wska�niki kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu; 
 
  8) sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów 

podlegaj�cych ochronie, ustalonych na podstawie 
odr�bnych przepisów; 

 
  9) scalanie i podział nieruchomo�ci; 
 
  10) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich u�ytkowaniu; 
 
  11) ustalenia dla systemów komunikacji, zasady ich 

modernizacji i rozbudowy, obsługa komunikacyjna 
terenu; 

 
  12) ustalenia dla systemów infrastruktury technicznej, 

zasady ich modernizacji i rozbudowy; 
sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania 
terenów; 

 
  13) stawk� procentow� słu��ca naliczaniu opłaty, o 

której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (tzw. „opłaty 
planistycznej”), zwan� dalej stawk� procentow�. 

 
3. Ustalenia szczegółowe dla terenów układu 

komunikacyjnego, maj� jednolity układ formalny i 
zawieraj�: 
 
  1) przeznaczenie terenu; 
 
  2) parametry, wyposa�enie, dost�pno��; 
 
  3) powi�zania z układem zewn�trznym; 
 
  4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej; 
 
  5) zasady ochrony �rodowiska przyrodniczego i 

krajobrazu; 
 
  6) sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania 

terenu; 
 
  7) ustalenia dotycz�ce kształtowania przestrzeni 

publicznej; 
 
  8) stawk� procentow� słu��c� naliczaniu opłaty, o której 

mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (tzw. „opłaty 
planistycznej”), zwan� dalej stawk� procentow�. 

 
§ 6. 1. Rysunek planu, stanowi�cy zał�cznik nr 1 do 

uchwały, zawiera nast�puj�ce oznaczenia: 
 
  1) granica opracowania planu; 
 
  2) linie rozgraniczaj�ce tereny elementarne; 

 
  3) linie rozgraniczaj�ce tereny wydziele� wewn�trznych o 

ró�nych zasadach zagospodarowania; 
 
  4) zalecane podziały parcelacyjne; 
 
  5) oznaczenie terenów elementarnych, 
 
  6) oznaczenie terenu wydzielenia wewn�trznego; 
 
  7) oznaczenie przeznaczenia terenów: 

a) MW - tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej; 

b) MN - tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, 

c) MU - tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej; 
d) U - tereny zabudowy usługowej, 
e) ZP - tereny zieleni urz�dzonej, 
f) WS - tereny wód otwartych, 
g) R - tereny rolnicze, 
h) KD.D - ulice dojazdowe, 
i) KD.W - ulice wewn�trzne, 
j) KX - ci�gi piesze; 

 
  8) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej: strefa ochrony 
konserwatorskiej „B”; 

 
  9) parametry i wska�niki kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu: nieprzekraczalna linia 
zabudowy; 

 
  10) oznaczenie przebiegu ci�gu pieszo jezdnego i ci�gu 

pieszego. 
 

2. Przebieg linii rozgraniczaj�cych dla celów 
opracowa� geodezyjnych nale�y okre�la� zgodnie z 
przebiegiem istniej�cych granic działek. W przypadku 
przebiegu linii rozgraniczaj�cych nie po istniej�cych 
granicach działek, nale�y go okre�la� poprzez odczyt 
graficzny osi linii z rysunku planu. 
 
Rozdział 2 - Ustalenia ogólne dotycz �ce całego terenu 
 

§ 7. Przeznaczenie terenów. 
 
1. Obowi�zuje zakaz lokalizacji obiektów handlowych 

o powierzchni sprzeda�y powy�ej 2000 m2 na całym 
terenie obj�tym planem. 

 
2. Wyklucza si� lokalizacj� nowych stacji bazowych i 

wie� telefonii komórkowej na terenach, gdzie dopuszcza 
si� funkcj� mieszkaniow�, tj. oznaczonych w planie jako 
MN. 
 

§ 8. Zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego. 

 
1. W zakresie dostosowania form zabudowy do 

istniej�cego zagospodarowania oraz w zakresie 
kolorystyki ustala si�: na terenach o przeznaczeniu 
ustalonym w planie jako MN - tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, obowi�zuje: 
  a) dostosowanie form zabudowy do zabudowy istniej�cej 

w s�siedztwie, w zakresie ilo�ci kondygnacji 
nadziemnych, k�ta nachylenia połaci dachowych i 
poło�enia głównej kalenicy dachu w stosunku do ulicy, 

  b) wyko�czenie elewacji z materiałów o charakterze 
mineralnym lub naturalnym, np. tynk, cegła, drewno, 
kamie�, wyklucza si� stosowanie jaskrawych kolorów; 
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  c) obowi�zuje ujednolicona kolorystyka pokrycia dachów 
ograniczona do tonacji naturalnej dachówki 
ceramicznej, czerwieni, br�zów i szaro�ci. 

 
§ 9. Zasady ochrony �rodowiska, przyrody i 

krajobrazu. 
 
1. Na obszarze obj�tym planem nie wyst�puj� obiekty 

i obszary chronione. 
 
2. Ustala si� nast�puj�ce zasady dotycz�ce 

kształtowania zasobu zieleni: 
 
  1) zachowanie i piel�gnacja istniej�cego drzewostanu; 
 
  2) wzbogacenie szaty ro�linnej a tym samym krajobrazu 

poprzez wprowadzanie zadrzewie�, grup drzew i 
krzewów, zró�nicowanych pod wzgl�dem 
gatunkowym, zgodnych z lokalnymi warunkami 
siedliskowymi; 

 
  3) na całym terenie obowi�zuje zachowanie i ochrona 

wskazanego w planie zasobu zieleni, zmiany 
zagospodarowania na obszarze planu uwarunkowane 
s� powi�kszeniem zasobu zieleni w zakresie 
okre�lonym w ustaleniach szczegółowych dla terenów 
elementarnych, uszczuplenie zasobu zieleni wymaga 
ekwiwalentnej rekompensaty, polegaj�cej na 
zast�pieniu zlikwidowanego na danym terenie zasobu 
zieleni innym zasobem, którego sposób oddziaływania 
na �rodowisko i człowieka b�dzie podobny; 

 
  4) odtwarzanie i uzupełnianie zadrzewie� przyulicznych, 

w szczególno�ci wprowadzenie wzdłu� istniej�cych i 
projektowanych ci�gów komunikacyjnych zieleni 
wysokiej; 

 
  5) realizacja parkingów naziemnych wi�kszych ni� 

8 miejsc postojowych jest uwarunkowana 
wprowadzeniem zieleni wysokiej (drzew i krzewów) na 
terenie parkingu, zajmuj�cych powierzchni� nie 
mniejsz� ni� 20 % powierzchni terenu 
przeznaczonego dla miejsc postojowych. 

 
3. Dla przedsi�wzi�� lokalizowanych na terenie 

obj�tym planem ustala si�: 
 
  1) na całym terenie obj�tym planem wyklucza si� 

lokalizacj� działalno�ci i przedsi�wzi�� uci��liwych, tj.: 
a) mog�cych spowodowa� zanieczyszczenie 

�rodowiska, tj. emisj�, która jest szkodliwa dla 
zdrowia ludzi lub stanu �rodowiska, powoduje 
szkod� w dobrach materialnych lub koliduje z 
innymi, uzasadnionymi sposobami korzystania ze 
�rodowiska, 

b) wymagaj�cych instalacji mog�cych powodowa� 
przekroczenia standardów jako�ci �rodowiska, 

c) zwi�zanych ze stosowaniem substancji 
stanowi�cych szczególne zagro�enie dla 
�rodowiska, 

d) w przypadku awarii powoduj�cych zagro�enie dla 
�ycia i zdrowia ludzi; 

 
  2) zasi�g uci��liwo�ci dla �rodowiska działalno�ci 

gospodarczej, prowadzonej na danym terenie, winien 
by� bezwzgl�dnie ograniczony do granic obszaru, do 
którego inwestor posiada tytuł prawny, a znajduj�ce 
si� w nim pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, 
winny by� wyposa�one w �rodki techniczne ochrony 
przed tymi uci��liwo�ciami; 

 
  3) wyklucza si� zrzut wód opadowych z terenów o 

u�ytkowaniu powoduj�cym zanieczyszczenie wód 
opadowych, do gruntu lub suchych rowów 
melioracyjnych i bez oczyszczenia do wód 
powierzchniowych. Place utwardzone zwi�zane z 
obsług� transportu wymagaj� wyposa�enia w 
urz�dzenia słu��ce oczyszczaniu wód opadowych. Dla 
terenów wymagaj�cych wyposa�enia w urz�dzenia do 
oczyszczania wód opadowych obowi�zuje lokalizacja 
separatorów zanieczyszcze� na działce inwestora. 

 
§ 10. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 

zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. 
 
1. Na obszarze obj�tym planem nie wyst�puj� obiekty 

i obszary wpisane do rejestru zabytków. 
 
2. Ustala si� stref� ochrony konserwatorskiej „B”, 

zaznaczon� na rysunku planu, w której ochrona polega 
na: 
  a) zachowanie zasadniczych elementów historycznego 

rozplanowania; 
  b) dostosowanie nowej zabudowy do historycznej 

kompozycji ruralistycznej w zakresie skali i bryły 
budynku oraz stosowania tradycyjnych materiałów 
budowlanych; 

  c) wymóg uzgodnienia wszelkich projektów 
inwestycyjnych w obr�bie strefy z Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków. 

 
3. Na terenie obj�tym planem nie wyst�puj� dobra 

kultury współczesnej. 
 
§ 11. Ustalenia dotycz�ce przestrzeni publicznych. 
 
1. Obowi�zuje zagospodarowanie bez barier 

architektonicznych dla niepełnosprawnych: 
  a) w ci�gach komunikacyjnych, 
  b) na terenach o ustalonym dost�pie ogólnym lub 

publicznym. 
 

2. Dla ogrodze� ustala si�: 
 
  1) ogrodzenie działki nie mo�e przekracza� granicy 

działki oraz linii rozgraniczaj�cej ulicy ustalonej w 
planie; 

 
  2) na terenach z zabudow� mieszkaniow�: 

a) wymaga si� ogrodze� a�urowych o wysoko�ci 
maksimum 1,6 m od poziomu terenu, 

b) ł�czna powierzchnia prze�witów powinna wynosi� 
co najmniej 50 % powierzchni a�urowej cz��ci 
ogrodzenia mi�dzy słupami, 

c) wyklucza si� stosowanie ogrodze� 
prefabrykowanych i pełnych betonowych; 

 
  3) ogrodzenie nie mo�e stwarza� zagro�enia dla 

bezpiecze�stwa ludzi i zwierz�t. 
 

§ 12. Sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegaj�cych ochronie na podstawie odr�bnych 
przepisów. 

 
1. Na obszarze obj�tym planem nie wyst�puj� tereny 

lub obiekty podlegaj�ce ochronie, ustalone na podstawie 
przepisów odr�bnych. 

 
2. Na terenie obj�tym planem nie wyst�puj�: tereny 

górnicze, obszary nara�one na niebezpiecze�stwo 
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osuwania si� mas ziemnych, nie wyst�puj� równie� 
naturalne predyspozycje do wyst�powania zjawisk 
osuwiskowych. 

 
§ 13. Szczegółowe zasady i warunki scalania i 

podziału nieruchomo�ci. 
 
Na terenie obj�tym planem nie ustala si� granic 

terenów obj�tych scalaniem i podziałem nieruchomo�ci. 
 
§ 14. Szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich u�ytkowaniu. 
 
1. Ustalenia dotycz�ce podziałów geodezyjnych ustala 

si�: 
 
  1) obowi�zuje zakaz wydzielania jako odr�bnych działek, 

terenów pod budynkami po obrysie tych budynków, 
bez wydzielenia terenu przynale�nego, niezb�dnego 
do racjonalnego korzystania z budynku; wydzielenie 
działki po obrysie budynku dopuszcza si� jedynie w 
sytuacji, gdy na tak wydzielonej działce mo�liwe jest 
odtworzenie budynku z zachowaniem obowi�zuj�cych 
przepisów; 

 
  2) obowi�zuje zakaz dokonywania podziałów i 

wydzielania nowych działek wynikaj�cych z potrzeb 
lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych. 

 
2. Ustalenia dotycz�ce istniej�cego 

zagospodarowania: 
 
  1) wyklucza si� rozbudow� obiektów i zespołów 

zabudowy istniej�cych w dniu uchwalenia planu i 
niespełniaj�cych jego ustale�; ustalenie to obowi�zuje 
do czasu wyburzenia tych obiektów / zespołów lub ich 
przebudowy zgodnej z ustaleniami planu; 

 
  2) niezgodne z planem istniej�ce budynki mog� by� 

poddawane remontom i przebudowie bez prawa 
powi�kszania kubatury budynku. 

 
3. W przypadku przekształcania istniej�cej substancji 

budowli ochronnych nale�y dokona� uzgodnienia projektu 
z wła�ciwym organem Obrony Cywilnej. 

 
§ 15. Ustalenia dla systemów komunikacji, zasady ich 

modernizacji i rozbudowy. 
 
1. Poszczególne tereny elementarne obsługiwane s� 

przez drogi publiczne oznaczone na rysunku planu. 
Zasady obsługi komunikacyjnej poszczególnych terenów 
elementarnych zawieraj� ustalenia szczegółowe dla tych 
terenów. 

 
2. Ogólne zasady dotycz�ce zapewnienia miejsc 

parkingowych: 
 
  1) ustala si� minimalne wska�niki zaspokojenia potrzeb 

parkingowych: 
a) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - 

minimum 1 stanowisko postojowe na 1 mieszkanie; 
b) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - 

minimum 2 stanowiska postojowe na jeden 
budynek mieszkalny; 

c) dla funkcji usługowych minimum 1 miejsce na 
30 m² powierzchni u�ytkowej obiektu i 1 miejsce 
postojowe dla trzech u�ytkowników 
(zatrudnionych); 

 

  2) obowi�zuje zaspokojenie potrzeb parkingowych w 
granicach działki lub posesji przynale�nej do budynku, 
o ile ustalenia szczegółowe dla poszczególnych 
terenów elementarnych nie stanowi� inaczej; 

 
  3) tymczasowe obiekty budowlane o funkcjach 

wywołuj�cych potrzeby parkingowe, a w szczególno�ci 
obiekty o funkcjach usługowych, podlegaj� 
powy�szym wymogom; 

 
  4) przebudowa, rozbudowa, nadbudowa istniej�cych 

obiektów, lokalizacja nowych obiektów o funkcjach 
okre�lonych w ustaleniach szczegółowych dla terenów 
elementarnych jako podstawowe przeznaczenie 
terenu a tak�e zmiana sposobu u�ytkowania 
istniej�cych lokali i budynków, wymaga zaspokojenia 
potrzeb parkingowych zgodnie z zasadami ustalonymi 
w niniejszym ust�pie. 

 
§ 16. Ustalenia dla systemów infrastruktury 

technicznej, zasady ich modernizacji i rozbudowy. 
 

1. Ustala si� nast�puj�ce zasady lokalizacji 
infrastruktury technicznej, a tak�e przebudowy, rozbudowy 
sieci i urz�dze� istniej�cych: 
 
  1) w liniach rozgraniczaj�cych dróg, ulic, dojazdów, 

ci�gów pieszych, po uzgodnieniu projektowanego 
przebiegu z odpowiednim zarz�dc� terenu; 

 
  2) dopuszcza si� lokalizacj� infrastruktury w pasach 

wyznaczonych przez nieprzekraczalne linie zabudowy 
oznaczone na rysunku planu; 

 
  3) na innych terenach wynikaj�cych z lokalizacji 

uzgodnionych na etapie projektowania. 
 

2. Ustala si� nast�puj�ce zasady modernizacji, 
rozbudowy i budowy systemu zaopatrzenia w wod�: 
 
  1) obowi�zuje zaopatrzenie w wod� istniej�cej i 

projektowanej zabudowy poprzez rozbudow� 
istniej�cego systemu zaopatrzenia w wod�; 

 
  2) wod� dla celów przeciwpo�arowych zapewni si� z 

istniej�cej i projektowanej sieci wodoci�gowej, 
uzbrojonej w hydranty; 

 
  3) główne elementy rozbudowy systemu 

wodoci�gowego: 
a) istniej�ca zabudowa jest zaopatrywana w wod� z 

gminnej sieci wodoci�gowej, 
b) zaopatrzenie w wod� nowej zabudowy odbywa� 

si� b�dzie poprzez rozbudow� istniej�cej sieci 
wodoci�gowej, zgodnie z zasadami lokalizacji jak 
w ust. 1. 

 
3. Ustala si� nast�puj�ce zasady modernizacji, 

rozbudowy i budowy systemu odprowadzenia �cieków 
sanitarnych: 
 
  1) wyklucza si� zrzut �cieków sanitarnych, technicznych i 

innych do gruntu i wód powierzchniowych; 
 
  2) główne elementy rozbudowy systemu odprowadzenia 

�cieków sanitarnych: 
 

a) teren obj�ty opracowaniem nie jest wyposa�ony w 
sie� kanalizacji sanitarnej, z wyj�tkiem terenu 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (05.MW), 
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b) do czasu realizacji budowy gminnego systemu 
odprowadzenia �cieków sanitarnych dopuszcza si� 
gromadzenie �cieków bytowo-gospodarczych w 
zbiornikach bezodpływowych, pod warunkiem 
zachowania ich szczelno�ci, 

c) obowi�zuje wywóz zgromadzonych �cieków 
taborem asenizacyjnym na oczyszczalni� �cieków 
w Pasł�ku. 

 
4. Ustala si� nast�puj�ce zasady docelowej budowy 

systemu odprowadzenia wód opadowych: 
 
  1) wody opadowe i roztopowe uj�te w szczelne, otwarte 

lub zamkni�te systemy kanalizacyjne: 
a) z powierzchni placów utwardzonych zwi�zanych z 

obsług� transportu, 
b) oraz z terenów o innym u�ytkowaniu powoduj�cym 

zanieczyszczenie wód opadowych, 
- przed odprowadzeniem do gruntu i do wód 
powierzchniowych wymagaj� oczyszczenia zgodnie z 
obowi�zuj�cymi przepisami; 

 
  2) jako rozwi�zanie tymczasowe do czasu realizacji sieci 

kanalizacji deszczowej dopuszcza si� lokalizacj� 
indywidualnych systemów oczyszczania wód 
opadowych i roztopowych na działce inwestora; 

 
  3) wody opadowe lub roztopowe pochodz�ce z dachów 

oraz powierzchni innych ni� powierzchnie, o których 
mowa w punkcie 1) i 2), mog� by� wprowadzane do 
wód lub do ziemi; 

 
  4) główne elementy rozbudowy systemu kanalizacji 

deszczowej: 
a) teren obj�ty planem nie jest wyposa�ony w sie� 

kanalizacji deszczowej, 
b) istniej�ce rowy melioracyjne odwadniaj�ce teren 

obj�ty opracowaniem nale�y zachowa� do czasu 
wybudowania projektowanej kanalizacji 
deszczowej, 

c) wody opadowe z terenów przeznaczonych w planie 
pod zabudow� mieszkaniow� jednorodzinn� 
nale�y zagospodarowywa� w obr�bie działek, 

d) docelowo wody opadowe z terenów urz�dze� 
obsługi komunikacji samochodowej przed 
wprowadzeniem do kanalizacji deszczowej nale�y 
podczyszcza� na urz�dzeniach własnych 
inwestora, 

e) wyloty kanalizacji deszczowej do odbiornika nale�y 
wyposa�y� w osadniki cz�stek mineralnych i 
separatory substancji ropopochodnych, 

f) na wprowadzenie �cieków deszczowych do 
�rodowiska (rowów, cieków) nale�y uzyska� 
pozwolenie wodnoprawne. 

 
5. Ustala si� nast�puj�ce zasady modernizacji, 

rozbudowy i budowy systemu zaopatrzenia w energi� 
elektryczn�: 
 
  1) do obsługi terenu obj�tego planem obowi�zuje 

rozbudowa linii energetycznych �redniego napi�cia 
15kV oraz budowa stacji transformatorowych 
15/0,4 kV; 

 
  2) obowi�zuje rozbudowa sieci i urz�dze� przesyłu 

energii elektrycznej w zakresie niezb�dnym do 
zaopatrzenia w energi� elektryczn� zabudowy na 
całym terenie opracowania. Dopuszcza si� 
skablowanie istniej�cych linii; 

 

  3) budow� sieci SN i NN realizuje si�: 
a) w liniach rozgraniczaj�cych ulic, dojazdów i ci�gów 

pieszych po uzgodnieniu projektowanego 
przebiegu z odpowiednim zarz�dc� terenu, 

b) po innych trasach wynikaj�cych ze szczegółowych 
uzgodnie� na etapie projektowania. 

 
6. Obowi�zuje zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych 

niskoemisyjnych lub nie emisyjnych �ródeł lub z systemu 
sieciowego. 

 
7. Obowi�zuje zaopatrzenie w gaz z indywidualnych 

�ródeł lub z sieci gazowej. 
 
8. W zakresie usuwania odpadów obowi�zuje 

utylizacja odpadów stałych poza terenem obj�tym planem 
na zorganizowanym wysypisku odpadów. Odpady 
poprodukcyjne utylizuj� i wywo�� podmioty gospodarcze 
we własnym zakresie, zgodnie ze stosownymi uchwałami 
Rady Gminy Godkowo. 
 

Rozdział 3 - Ustalenia szczegółowe dla terenów 
elementarnych 

 
§ 17. Ustalenia dla terenu 01.U o pow. 1,68 ha. 
 
1. Przeznaczenie terenu: teren zabudowy usługowej; 

 
  1) dopuszcza si� funkcje mieszkalne integralnie 

zwi�zane z prowadzon� działalno�ci� usługow�; 
 
  2) obowi�zuje zakaz lokalizacji obiektów handlowych 

powierzchni sprzeda�y powy�ej 2000 m2. 
 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 
 
  1) zasady lokalizacji reklam: 

a) dopuszcza si� lokalizacj� reklam wolnostoj�cych, z 
zachowaniem linii zabudowy ustalonych w planie, 

b) dopuszcza si� lokalizacj� reklam wbudowanych o 
powierzchni no�nika do 4 m2, 

- maksymalnie jeden no�nik na działce; 
 

  2) kolorystyka zabudowy zgodnie z ustaleniami 
zawartymi w § 8 ust. 1. 

 
  3) obowi�zuje ukształtowanie pierzei od strony drogi 

wojewódzkiej zgodnie z § 8 ust. 2. 
 

3. Zasady ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu: 
obowi�zuje zachowanie i ochrona istniej�cego 
warto�ciowego drzewostanu. 

 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej: fragment terenu poło�ony 
jest w obr�bie strefy ochrony konserwatorskiej „B”. 

 
5. Ustalenia dotycz�ce przestrzeni publicznych: 

zgodnie z ustaleniami w § 11. 
 
6. Ustalenia dotycz�ce parametrów i wska�ników 

kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 
 
  1) ustala si� nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone 

na rysunku planu w odległo�ci minimum 6 m od linii 
rozgraniczaj�cej drogi wojewódzkiej nr 513 (poza 
granicami opracowania) i drogi powiatowej nr 1183N i 
1162N (poza granicami planu); 
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  2) wska�nik powierzchni zabudowy w stosunku do 
powierzchni działki lub terenu: minimum 50 %; 

 
  3) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 

20 %; 
 
  4) intensywno�� zabudowy: maksymalna 1,0; 
 
  5) wysoko�� zabudowy: maksymalna 12,0 m; 
 
  6) kształt dachu: dach stromy o k�cie nachylenia 

30-45 stopni; 
 
  7) zasady podziału na działki: 

a) wielko�� nowo wydzielonych działek: minimalna 
600 m2, nie dotyczy wydziele� stanowi�cych 
uzupełnienia istniej�cych działek, tereny 
komunikacji, elementy infrastruktury technicznej; 

b) szeroko�� frontów nowo wydzielonych działek: 
dowolna, 

c) k�t poło�enia granic działek w stosunku do pasa 
drogowego: prostopadły. 

 
7. Szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich u�ytkowaniu: nie wyst�puj�. 
 
8. Ustalenia obsługi komunikacyjnej: 

 
  1) dost�pno�� drogowa: od dróg powiatowych nr 1183N, 

1162N i ulicy 14.KD.D (poza granicami planu); 
 
  2) wska�niki zaspokojenia potrzeb parkingowych jak 

w § 15. 
 

9. Sposoby i terminy tymczasowego 
zagospodarowania terenów: obowi�zuje zakaz lokalizacji 
zagospodarowania tymczasowego. 

 
10. Stawka procentowa: ustala si� w wysoko�ci: 

  a) nie dotyczy działek zabudowanych, gdzie nie 
nast�puje wzrost warto�ci nieruchomo�ci, 

  b) 30 % dla pozostałej cz��ci terenu elementarnego. 
 

§ 18. Ustalenia dla terenu 02.MN o pow. 0,32 ha. 
 
1. Przeznaczenie terenu: teren zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej; 
 
  1) na całym terenie dopuszcza si� wył�cznie zabudow� 

jednorodzinn� wolnostoj�c�; 
 
  2) dopuszcza si� lokalizacj� usług jako towarzysz�cych 

podstawowemu przeznaczeniu terenu; 
 
  3) wyklucza si� lokalizacj� obiektów zwi�zanych z 

obsług� transportu samochodowego w szczególno�ci 
stacji paliw, parkingów dla samochodów ci��arowych. 

 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego: 
 
  1) zasady lokalizacji reklam: na całym terenie obowi�zuje 

zakaz lokalizacji no�ników reklamowych; 
 
  2) kolorystyka zabudowy zgodnie z ustaleniami 

zawartymi w § 8 ust. 1. 
 

3. Zasady ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu: 
obowi�zuje zachowanie i ochrona istniej�cego 
warto�ciowego drzewostanu. 

 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej: nie dotyczy. 
 
5. Ustalenia dotycz�ce przestrzeni publicznych: 

zgodnie z ustaleniami w § 11. 
 
6. Ustalenia dotycz�ce parametrów i wska�ników 

kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 
 
  1) ustala si� nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone 

na rysunku planu w odległo�ci minimum 6 m od linii 
rozgraniczaj�cej drogi powiatowej nr 1162N (poza 
granicami planu); 

 
  2) wska�nik powierzchni zabudowy w stosunku do 

powierzchni działki lub terenu: maksimum 35 %; 
 
  3) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 

50 %; 
 
  4) intensywno�� zabudowy maksymalnie 0,3; 
 
  5) wysoko�� zabudowy: maksymalnie 10,0 m; 
 
  6) kształt dachu: dach stromy o k�cie nachylenia 

30-45 stopni; 
 
  7) zasady podziału na działki: 

a) wielko�� nowo wydzielonych działek: minimalna 
1000 m2, nie dotyczy wydziele� stanowi�cych 
uzupełnienia istniej�cych działek, 

b) szeroko�� frontów nowo wydzielonych działek: 
dowolna, 

c) k�t poło�enia granic działek w stosunku do pasa 
drogowego: prostopadły. 

 
7. Szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich u�ytkowaniu: nie wyst�puj�. 
 
8. Ustalenia obsługi komunikacyjnej: 

 
  1) dost�pno�� drogowa: od drogi powiatowej nr 1162N 

(poza granicami planu); 
 
  2) wska�niki zaspokojenia potrzeb parkingowych jak 

w § 15. 
 

9. Sposoby i terminy tymczasowego 
zagospodarowania terenów: obowi�zuje zakaz lokalizacji 
zagospodarowania tymczasowego. 

 
10. Stawka procentowa: ustala si� w wysoko�ci: 

  a) nie dotyczy działek zabudowanych, gdzie nie 
nast�puje wzrost warto�ci nieruchomo�ci, 

  b) 30 % dla pozostałej cz��ci terenu elementarnego. 
 

§ 19. Ustalenia dla terenu 03.U o pow. 0,45 ha. 
 
1. Przeznaczenie terenu: teren zabudowy usługowej; 

 
  1) dopuszcza si� funkcje mieszkalne integralnie 

zwi�zane z prowadzon� działalno�ci� usługow�; 
 
  2) obowi�zuje zakaz lokalizacji obiektów handlowych 

powierzchni sprzeda�y powy�ej 2000 m2. 
 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 
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  1) zasady lokalizacji reklam: 
 

a) dopuszcza si� lokalizacj� reklam wolnostoj�cych, z 
zachowaniem linii zabudowy ustalonych w planie, 

 
b) dopuszcza si� lokalizacj� reklam wbudowanych o 

powierzchni no�nika do 4 m2, 
- maksymalnie jeden no�nik na działce; 

 
  2) kolorystyka zabudowy zgodnie z ustaleniami 

zawartymi w § 8 ust. 1. 
 
  3) obowi�zuje ukształtowanie pierzei od strony drogi 

wojewódzkiej zgodnie z § 8 ust. 2. 
 

3. Zasady ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu: 
obowi�zuje zachowanie i ochrona istniej�cego 
warto�ciowego drzewostanu. 

 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej: nie dotyczy. 
 
5. Ustalenia dotycz�ce przestrzeni publicznych: 

zgodnie z ustaleniami w § 11. 
 
6. Ustalenia dotycz�ce parametrów i wska�ników 

kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 
 
  1) ustala si� nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone 

na rysunku planu w odległo�ci minimum 6 m od linii 
rozgraniczaj�cej drogi powiatowej nr 1162N (poza 
granicami planu); 

 
  2) wska�nik powierzchni zabudowy w stosunku do 

powierzchni działki lub terenu: minimum 50 %; 
 
  3) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 

20 %; 
 
  4) intensywno�� zabudowy: maksymalna 1,0; 
 
  5) wysoko�� zabudowy: maksymalna 12,0 m; 
 
  6) kształt dachu: dach stromy o k�cie nachylenia 

30-45 stopni; 
 
  7) zasady podziału na działki: 

a) wielko�� nowo wydzielonych działek: minimalna 
600 m2, nie dotyczy wydziele� stanowi�cych 
uzupełnienia istniej�cych działek, tereny 
komunikacji, elementy infrastruktury technicznej; 

b) szeroko�� frontów nowo wydzielonych działek: 
dowolna, 

c) k�t poło�enia granic działek w stosunku do pasa 
drogowego: prostopadły. 

 
7. Szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich u�ytkowaniu: nie wyst�puj�. 
 
8. Ustalenia obsługi komunikacyjnej: 

 
  1) dost�pno�� drogowa: od drogi powiatowej nr 1162N 

(poza granicami planu); 
 
  2) wska�niki zaspokojenia potrzeb parkingowych jak w § 

15. 
 

9. Sposoby i terminy tymczasowego 
zagospodarowania terenów: obowi�zuje zakaz lokalizacji 
zagospodarowania tymczasowego. 

 
10. Stawka procentowa: ustala si� w wysoko�ci: 

  a) nie dotyczy działek zabudowanych, gdzie nie 
nast�puje wzrost warto�ci nieruchomo�ci, 

  b) 30 % dla pozostałej cz��ci terenu elementarnego. 
 

§ 20. Ustalenia dla terenu 04.MN o pow. 0,77 ha. 
 
1. Przeznaczenie terenu: teren zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej; 
 
  1) na całym terenie dopuszcza si� wył�cznie zabudow� 

jednorodzinn� wolnostoj�c�; 
 
  2) dopuszcza si� lokalizacj� usług jako towarzysz�cych 

podstawowemu przeznaczeniu terenu; 
 
  3) wyklucza si� lokalizacj� obiektów zwi�zanych z 

obsług� transportu samochodowego w szczególno�ci 
stacji paliw, parkingów dla samochodów ci��arowych. 

 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego: 
 
  1) zasady lokalizacji reklam: na całym terenie obowi�zuje 

zakaz lokalizacji no�ników reklamowych; 
 
  2) kolorystyka zabudowy zgodnie z ustaleniami 

zawartymi w § 8 ust. 1. 
 

3. Zasady ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu: 
obowi�zuje zachowanie i ochrona istniej�cego 
warto�ciowego drzewostanu. 

 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej: nie dotyczy. 
 
5. Ustalenia dotycz�ce przestrzeni publicznych: 

zgodnie z ustaleniami w § 11. 
 
6. Ustalenia dotycz�ce parametrów i wska�ników 

kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 
 
  1) ustala si� nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone 

na rysunku planu w odległo�ci minimum 6 m od linii 
rozgraniczaj�cej drogi powiatowej nr 1183N (poza 
granicami planu) i 14.KD.D; 

 
  2) wska�nik powierzchni zabudowy w stosunku do 

powierzchni działki lub terenu: maksimum 35 %; 
 
  3) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 

50 %; 
 
  4) intensywno�� zabudowy maksymalnie 0,3; 
 
  5) wysoko�� zabudowy: maksymalnie 10,0 m; 
 
  6) kształt dachu: dach stromy o k�cie nachylenia 

30-45 stopni, kalenica główna równoległa do ulicy 
12.KD.D; 

 
  7) zasady podziału na działki: 

a) wielko�� nowo wydzielonych działek: minimalna 
1000 m2, nie dotyczy wydziele� stanowi�cych 
uzupełnienia istniej�cych działek, 

b) szeroko�� frontów nowo wydzielonych działek: 
minimum 20,0 m, 

c) k�t poło�enia granic działek w stosunku do pasa 
drogowego: prostopadły. 
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7. Szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich u�ytkowaniu: nie wyst�puj�. 
 
8. Ustalenia obsługi komunikacyjnej: 

 
  1) dost�pno�� drogowa: od drogi powiatowej nr 1183N 

(poza granicami planu); 
 
  2) wska�niki zaspokojenia potrzeb parkingowych jak 

w § 15. 
 

9. Sposoby i terminy tymczasowego 
zagospodarowania terenów: obowi�zuje zakaz lokalizacji 
zagospodarowania tymczasowego. 

 
10. Stawka procentowa: ustala si� w wysoko�ci: 

  a) nie dotyczy działek zabudowanych, gdzie nie 
nast�puje wzrost warto�ci nieruchomo�ci, 

  b) 30 % dla pozostałej cz��ci terenu elementarnego. 
 

§ 21. Ustalenia dla terenu 05.MW o pow. 1,28 ha. 
 
1. Przeznaczenie terenu: teren zabudowy 

mieszkaniowej wielorodzinnej; 
 
  1) dopuszcza si� lokalizacj� usług jako towarzysz�cych 

podstawowemu przeznaczeniu terenu; 
 
  2) wyklucza si� lokalizacj� obiektów zwi�zanych z 

obsług� transportu samochodowego w szczególno�ci 
stacji paliw, parkingów dla samochodów ci��arowych. 

 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego: 
 
  1) zasady lokalizacji reklam: na całym terenie obowi�zuje 

zakaz lokalizacji no�ników reklamowych; 
 
  2) kolorystyka zabudowy zgodnie z ustaleniami 

zawartymi w § 8 ust. 1. 
 

3. Zasady ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu: 
obowi�zuje zachowanie i ochrona istniej�cego 
warto�ciowego drzewostanu. 

 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej: nie dotyczy. 
 
5. Ustalenia dotycz�ce przestrzeni publicznych: 

zgodnie z ustaleniami w § 11. 
 
6. Ustalenia dotycz�ce parametrów i wska�ników 

kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 
 
  1) ustala si� nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone 

na rysunku planu w odległo�ci minimum 6 m od linii 
rozgraniczaj�cej ulic 13.KD.D i 15.KD.W oraz drogi 
powiatowej nr 1162N (poza granicami planu); 

 
  2) wska�nik powierzchni zabudowy w stosunku do 

powierzchni działki lub terenu: maksimum 35 %; 
 
  3) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 

50 %; 
 
  4) intensywno�� zabudowy maksymalnie 0,7; 
 
  5) wysoko�� zabudowy: maksymalnie 12,0 m; 
 

  6) kształt dachu: dach stromy o k�cie nachylenia 
30-45 stopni, kalenica główna równoległa do ulicy 
dojazdowej; 

 
  7) zasady podziału na działki: 

a) wielko�� nowo wydzielonych działek: minimalna 
1000 m2, nie dotyczy wydziele� stanowi�cych 
uzupełnienia istniej�cych działek, 

b) szeroko�� frontów nowo wydzielonych działek: 
dowolna, 

c) k�t poło�enia granic działek w stosunku do pasa 
drogowego: prostopadły. 

 
7. Szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich u�ytkowaniu: nie wyst�puj�. 
 
8. Ustalenia obsługi komunikacyjnej: 

 
  1) dost�pno�� drogowa: od drogi powiatowej nr 1162N 

(poza granicami planu) i od ulicy 13.KD.D i 15.KD.W; 
 
  2) wska�niki zaspokojenia potrzeb parkingowych jak 

w § 15. 
 

9. Sposoby i terminy tymczasowego 
zagospodarowania terenów: obowi�zuje zakaz lokalizacji 
zagospodarowania tymczasowego. 

 
10. Stawka procentowa: nie dotyczy, nie nast�puje 

wzrost warto�ci nieruchomo�ci. 
 

§ 22. Ustalenia dla terenu 06.MN o pow. 0,34 ha. 
 
1. Przeznaczenie terenu: teren zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej; 
 
  1) na całym terenie dopuszcza si� wył�cznie zabudow� 

jednorodzinn� wolnostoj�c�; 
 
  2) dopuszcza si� lokalizacj� usług jako towarzysz�cych 

podstawowemu przeznaczeniu terenu; 
 
  3) wyklucza si� lokalizacj� obiektów zwi�zanych z 

obsług� transportu samochodowego w szczególno�ci 
stacji paliw, parkingów dla samochodów ci��arowych. 

 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego: 
 
  1) zasady lokalizacji reklam: na całym terenie obowi�zuje 

zakaz lokalizacji no�ników reklamowych; 
 
 2) kolorystyka zabudowy zgodnie z ustaleniami 

zawartymi w § 8 ust. 1. 
 

3. Zasady ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu: 
obowi�zuje zachowanie i ochrona istniej�cego 
warto�ciowego drzewostanu. 

 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej: nie dotyczy. 
 
5. Ustalenia dotycz�ce przestrzeni publicznych: 

zgodnie z ustaleniami w § 11. 
 
6. Ustalenia dotycz�ce parametrów i wska�ników 

kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 
 
  1) ustala si� nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone 

na rysunku planu w odległo�ci minimum 6 m od linii 



A�AF		AD�D��>��E��
?��FE����EB�?B�"A3�D�4#B����DAF,�����-*�� � 1����<�C�
�

4�C&-��4

rozgraniczaj�cej ulic 13.KD.D i drogi powiatowej nr 
1162N (poza granicami planu); 

 
  2) wska�nik powierzchni zabudowy w stosunku do 

powierzchni działki lub terenu: maksimum 35 %; 
 
  3) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 

50 %; 
 
  4) intensywno�� zabudowy maksymalnie 0,3; 
 
  5) wysoko�� zabudowy: maksymalnie 10,0 m; 
 
  6) kształt dachu: dach stromy o k�cie nachylenia 

30-45 stopni, kalenica główna równoległa do ulicy 
dojazdowej; 

 
  7) zasady podziału na działki: 

a) wielko�� nowo wydzielonych działek: minimalna 
1000 m2, 

b) szeroko�� frontów nowo wydzielonych działek: 
minimum 20 m, 

c) k�t poło�enia granic działek w stosunku do pasa 
drogowego: prostopadły. 

 
7. Szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich u�ytkowaniu: nie wyst�puj�. 
 
8. Ustalenia obsługi komunikacyjnej: 

 
  1) dost�pno�� drogowa: od ulicy 15.KD.W, 
 
  2) wska�niki zaspokojenia potrzeb parkingowych jak 

w § 15. 
 

9. Sposoby i terminy tymczasowego 
zagospodarowania terenów: obowi�zuje zakaz lokalizacji 
zagospodarowania tymczasowego. 

 
10. Stawka procentowa: ustala si� w wysoko�ci 30 %. 
 
§ 23. Ustalenia dla terenu 07.MU o pow. 1,22 ha. 
 
1. Przeznaczenie terenu: teren zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej; 
 
  1) na całym terenie dopuszcza si� wył�cznie zabudow� 

jednorodzinn� wolnostoj�c�; 
 
  2) dopuszcza si� lokalizacj� usług jako towarzysz�cych 

podstawowemu przeznaczeniu terenu; 
 
  3) wyklucza si� lokalizacj� obiektów zwi�zanych z 

obsług� transportu samochodowego w szczególno�ci 
stacji paliw, parkingów dla samochodów ci��arowych. 

 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego: 
 
  1) zasady lokalizacji reklam: na całym terenie obowi�zuje 

zakaz lokalizacji no�ników reklamowych; 
 
  2) kolorystyka zabudowy zgodnie z ustaleniami 

zawartymi w § 8 ust. 1. 
 

3. Zasady ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu: 
obowi�zuje zachowanie i ochrona istniej�cego 
warto�ciowego drzewostanu. 

 

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: nie dotyczy. 

 
5. Ustalenia dotycz�ce przestrzeni publicznych: 

zgodnie z ustaleniami w § 11. 
 
6. Ustalenia dotycz�ce parametrów i wska�ników 

kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 
 
  1) ustala si� nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone 

na rysunku planu w odległo�ci minimum 6 m od linii 
rozgraniczaj�cej drogi powiatowej nr 1183N (poza 
granicami planu); 

 
  2) wska�nik powierzchni zabudowy w stosunku do 

powierzchni działki lub terenu: maksimum 35 %; 
 
  3) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 

50 %; 
 
  4) intensywno�� zabudowy maksymalnie 0,3; 
 
  5) wysoko�� zabudowy: maksymalnie 10,0 m; 
 
  6) kształt dachu: dach stromy o k�cie nachylenia 

30-45 stopni; 
 
  7) zasady podziału na działki: 

a) wielko�� nowo wydzielonych działek: minimalna 
1000 m2, nie dotyczy wydziele� stanowi�cych 
uzupełnienia istniej�cych działek, 

b) szeroko�� frontów nowo wydzielonych działek: 
dowolna, 

c) k�t poło�enia granic działek w stosunku do pasa 
drogowego: prostopadły. 

 
7. Szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich u�ytkowaniu: nie wyst�puj�. 
 
8. Ustalenia obsługi komunikacyjnej: 

 
  1) dost�pno�� drogowa: od drogi powiatowej nr 1183N 

(poza granicami planu); 
 
  2) wska�niki zaspokojenia potrzeb parkingowych jak 

w § 15. 
 

9. Sposoby i terminy tymczasowego 
zagospodarowania terenów: obowi�zuje zakaz lokalizacji 
zagospodarowania tymczasowego. 

 
10. Stawka procentowa: ustala si� w wysoko�ci: 

  a) nie dotyczy działek zabudowanych, gdzie nie 
nast�puje wzrost warto�ci nieruchomo�ci, 

  b) 30 % dla pozostałej cz��ci terenu elementarnego. 
 

§ 24. Ustalenia dla terenu 08.R o pow. 0,31 ha. 
 
1. Przeznaczenie terenu: tereny rolnicze; 
 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego: 
 
  1) zasady umieszczania no�ników reklamowych: zakaz 

lokalizacji reklam wolno stoj�cych. 
 

3. Zasady ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu: 
obowi�zuje zachowanie i ochrona istniej�cego 
warto�ciowego drzewostanu. 
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4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: nie dotyczy. 

 
5. Ustalenia dotycz�ce przestrzeni publicznych: 

zgodnie z ustaleniami w § 11. 
 
6. Ustalenia dotycz�ce parametrów i wska�ników 

kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: nie 
dotyczy. 

 
7. Szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich u�ytkowaniu: wyklucza si� 
lokalizacj� zabudowy. 

 
8. Ustalenia obsługi komunikacyjnej: dost�pno�� 

drogowa: z drogi powiatowej nr 1183N (poza granicami 
planu). 

 
9. Sposoby i terminy tymczasowego 

zagospodarowania terenów: obowi�zuje zakaz lokalizacji 
zagospodarowania tymczasowego, zakaz nie dotyczy 
dotychczasowego, rolniczego wykorzystania terenu. 

 
10. Stawka procentowa: nie dotyczy, nie nast�puje 

wzrost warto�ci nieruchomo�ci. 
 
§ 25. Ustalenia dla terenu 09.R o pow. 1,37 ha. 
 
1. Przeznaczenie terenu: tereny rolnicze; 
 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego: 
 
  1) zasady umieszczania no�ników reklamowych: zakaz 

lokalizacji reklam wolno stoj�cych. 
 

3. Zasady ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu: 
obowi�zuje zachowanie i ochrona istniej�cego 
warto�ciowego drzewostanu. 

 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej: nie dotyczy. 
 
5. Ustalenia dotycz�ce przestrzeni publicznych: 

zgodnie z ustaleniami w § 11. 
 
6. Ustalenia dotycz�ce parametrów i wska�ników 

kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: nie 
dotyczy. 

 
7. Szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich u�ytkowaniu: wyklucza si� 
lokalizacj� zabudowy. 

 
8. Ustalenia obsługi komunikacyjnej: dost�pno�� 

drogowa: z drogi powiatowej nr 1183N (poza granicami 
planu). 

 
9. Sposoby i terminy tymczasowego 

zagospodarowania terenów: obowi�zuje zakaz lokalizacji 
zagospodarowania tymczasowego, zakaz nie dotyczy 
dotychczasowego, rolniczego wykorzystania terenu. 

 
10. Stawka procentowa: nie dotyczy, nie nast�puje 

wzrost warto�ci nieruchomo�ci. 
 
§ 26. Ustalenia dla terenu 10.R o pow. 1,09 ha. 
 
 
 

1. Przeznaczenie terenu: tereny rolnicze; 
 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego: 
 
  1) zasady umieszczania no�ników reklamowych: zakaz 

lokalizacji reklam wolno stoj�cych. 
 

3. Zasady ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu: 
obowi�zuje zachowanie i ochrona istniej�cego 
warto�ciowego drzewostanu. 

 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej: nie dotyczy. 
 
5. Ustalenia dotycz�ce przestrzeni publicznych: 

zgodnie z ustaleniami w § 11. 
 
6. Ustalenia dotycz�ce parametrów i wska�ników 

kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: nie 
dotyczy. 

 
7. Szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich u�ytkowaniu: wyklucza si� 
lokalizacj� zabudowy. 

 
8. Ustalenia obsługi komunikacyjnej: dost�pno�� 

drogowa: z drogi powiatowej nr 1162N (poza granicami 
planu). 

 
9. Sposoby i terminy tymczasowego 

zagospodarowania terenów: obowi�zuje zakaz lokalizacji 
zagospodarowania tymczasowego, zakaz nie dotyczy 
dotychczasowego, rolniczego wykorzystania terenu. 

 
10. Stawka procentowa: nie dotyczy, nie nast�puje 

wzrost warto�ci nieruchomo�ci. 
 

§ 27. Ustalenia dla terenu 11.WS o pow. 0,28 ha. 
 
1. Przeznaczenie terenu: wody otwarte. 
 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego: nie dotyczy. 
 
3. Zasady ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu: 

nie ustala si�. 
 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej: nie dotyczy. 
 
5. Ustalenia dotycz�ce przestrzeni publicznych: nie 

ustala si�. 
 
6. Ustalenia dotycz�ce parametrów i wska�ników 

kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: nie 
dotyczy. 

 
7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów 

podlegaj�cych ochronie na podstawie odr�bnych 
przepisów: nie ustala si�. 

 
8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomo�ci: 

nie dotyczy. 
 
9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich u�ytkowaniu: nie ustala si�. 
 
 
 



A�AF		AD�D��>��E��
?��FE����EB�?B�"A3�D�4#B����DAF,�����-*�� � 1����<�C�
�

4�C&&)�4

10. Ustalenia obsługi komunikacyjnej: 
 
  1) dost�pno�� drogowa: od drogi powiatowej nr 1183N 

(poza granicami planu) i od ulicy nr 13.KD.D. poprzez 
teren 08.ZP. 

 
11. Infrastruktura techniczna: nie dotyczy. 
 
12. Sposoby i terminy tymczasowego 

zagospodarowania terenów: nie ustala si�. 
 
13. Stawka procentowa: nie dotyczy (nie nast�puje 

wzrost warto�ci nieruchomo�ci) 
 
§ 28. Ustalenia dla terenu 12.ZP o pow. 0,62 ha. 
 
1. Przeznaczenie terenu: teren zieleni urz�dzonej; 

dopuszcza si� lokalizacj� urz�dze� rekreacyjnych jak plac 
zabaw dzieci�cych. 

 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego: zasady lokalizacji reklam: na całym 
terenie obowi�zuje zakaz lokalizacji no�ników 
reklamowych. 

 
3. Zasady ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu: 

obowi�zuje zachowanie i ochrona istniej�cego 
warto�ciowego drzewostanu i zieleni. 

 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej: nie dotyczy. 
 
5. Ustalenia dotycz�ce przestrzeni publicznych: 

 
  1) mała architektura: dopuszcza si�; 
 
  2) tymczasowe obiekty usługowo - handlowe: zakaz 

lokalizacji; 
 
  3) urz�dzenia techniczne: dopuszcza si�. 
 

6. Ustalenia dotycz�ce parametrów i wska�ników 
kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: nie 
dotyczy. 

 
7. Szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich u�ytkowaniu: nie wyst�puj�. 
 
8. Ustalenia obsługi komunikacyjnej: 

 
  1) dost�pno�� drogowa: od ulicy nr 13.KD.D.; 
 
  2) parkingi: wyklucza si�. 
 

9. Sposoby i terminy tymczasowego 
zagospodarowania terenów: obowi�zuje zakaz lokalizacji 
zagospodarowania tymczasowego. 

 
10. Stawka procentowa: nie dotyczy, na terenie 08.ZP 

nie nast�puje wzrost warto�ci nieruchomo�ci 
 

Rozdział 4 - Ustalenia dla terenów systemu 
komunikacyjnego 

 
§ 29. Ustalenia dla terenu 13.KD.D. o pow. 0,15 ha. 
 
1. Przeznaczenie terenu: ulica klasy D - dojazdowa; 
 
2. Parametry, wyposa�enie, dost�pno��: 

 

  1) szeroko�� w liniach rozgraniczaj�cych min. 10 m; 
 
  2) przekrój: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, zaleca si�: 

pr�dko�� projektowa 30 km/h, szeroko�� pasa ruchu - 
3,0 m; 

 
  3) dost�pno�� do terenów przyległych - bez ogranicze�; 
 
  4) wyposa�enie - chodniki, plac do zawracania, 

dopuszcza si� urz�dzenie ulicy jako ci�g pieszo 
jezdny, bez wyodr�bniania jezdni i chodników. 

 
3. Powi�zanie z układem zewn�trznym: poprzez 

skrzy�owanie z drog� powiatow� nr 1162N ł�cz�cej si� z 
drog� wojewódzk� nr 513 (poza granicami planu). 

 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej: nie dotyczy. 
 
5. Zasady ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu: 

obowi�zuje zachowanie i ochrona istniej�cego 
warto�ciowego drzewostanu. 

 
6. Sposoby i terminy tymczasowego 

zagospodarowania terenów: obowi�zuje zakaz lokalizacji 
zagospodarowania tymczasowego. 

 
7. Ustalenia dotycz�ce kształtowania przestrzeni 

publicznej: 
 
  1) mała architektura: dopuszcza si�; 
 
  2) no�niki reklamowe: dopuszcza si�; 
 
  3) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: dopuszcza 

si� obiekty stanowi�ce tradycyjne wyposa�enie ulic, 
np. kioski z pras�, punkty sprzeda�y biletów, budki 
telefoniczne, wiaty przystankowe, no�niki reklamowe 
w tym równie� na lokalizacjach tymczasowych; 

 
  4) urz�dzenia techniczne: dopuszcza si�, z 

wykluczeniem wie� telefonii komórkowej; 
 
  5) ziele�: dopuszcza si�. 
 

8. Stawka procentowa: nie dotyczy, na terenie nie 
nast�puje wzrost warto�ci nieruchomo�ci. 

 
§ 30. Ustalenia dla terenu 14.KD.D. o pow. 0,14 ha. 
 
1. Przeznaczenie terenu: ulica klasy D - dojazdowa; 
 
2. Parametry, wyposa�enie, dost�pno��: 

 
  1) szeroko�� w liniach rozgraniczaj�cych min. 10 m; 
 
  2) przekrój: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, zaleca si�: 

pr�dko�� projektowa 30 km/h, szeroko�� pasa ruchu - 
3,0 m; 

 
  3) dost�pno�� do terenów przyległych - bez ogranicze�; 
 
  4) wyposa�enie - chodniki. 
 

3. Powi�zanie z układem zewn�trznym: poprzez 
skrzy�owanie z drog� powiatow� nr 1183N (poza 
granicami planu). 

 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej: nie dotyczy. 
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5. Zasady ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu: 

obowi�zuje zachowanie i ochrona istniej�cego 
warto�ciowego drzewostanu. 

 
6. Sposoby i terminy tymczasowego 

zagospodarowania terenów: obowi�zuje zakaz lokalizacji 
zagospodarowania tymczasowego. 

 
7. Ustalenia dotycz�ce kształtowania przestrzeni 

publicznej: 
 
  1) mała architektura: dopuszcza si�; 
 
  2) no�niki reklamowe: dopuszcza si�; 
 
  3) tymczasowe obiekty usługowo - handlowe: dopuszcza 

si� obiekty stanowi�ce tradycyjne wyposa�enie ulic, 
np. kioski z pras�, punkty sprzeda�y biletów, budki 
telefoniczne, wiaty przystankowe, no�niki reklamowe 
w tym równie� na lokalizacjach tymczasowych; 

 
  4) urz�dzenia techniczne: dopuszcza si�; 
 
  5) ziele�: dopuszcza si�. 
 

8. Stawka procentowa: nie dotyczy, na terenie nie 
nast�puje wzrost warto�ci nieruchomo�ci. 

 
§ 31. Ustalenia dla terenu 15.KD.W o pow. 0,08 ha. 
 
1. Przeznaczenie terenu: ulica wewn�trzna. 
 
2. Parametry, wyposa�enie i dost�pno��: 

 
  1) szeroko�� w liniach rozgraniczaj�cych: min. 12,0 m; 
 
  2) pr�dko�� projektowa zaleca si�: 30 km/h; 
 
  3) szeroko�� pasa ruchu: min. 3,0 m; 
 
  4) przekrój: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu; 
 
  5) dost�pno�� do terenów przyległych: bez ogranicze�; 
 
  6) wyposa�enie: chodnik, plac do zawracania, dopuszcza 

si� urz�dzenie ulicy jako ci�g pieszo jezdny, bez 
wyodr�bniania jezdni i chodników. 

 
3. Zasady ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu: 

nie dotyczy. 
 
4. Powi�zanie z układem zewn�trznym: poprzez 

skrzy�owanie z drog� powiatow� nr 1162N. 
 
5. Stawka procentowa: nie dotyczy (nie nast�puje 

wzrost warto�ci nieruchomo�ci). 
 
§ 32. Ustalenia dla terenu 16.KX. o pow. 0,08 ha. 
 
1. Przeznaczenie terenu: wydzielony ci�g pieszy. 
 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego: 

 
  1) zasady lokalizacji reklam: na całym terenie obowi�zuje 

zakaz lokalizacji no�ników reklamowych. 
 

3. Zasady ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu: 
obowi�zuje zachowanie i ochrona istniej�cego 
warto�ciowego drzewostanu. 

 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej: nie dotyczy. 
 
5. Ustalenia dotycz�ce przestrzeni publicznych: 

zgodnie z ustaleniami § 11. 
 
6. Ustalenia dotycz�ce parametrów i wska�ników 

kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: nie 
dotyczy. 

 
7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów 

podlegaj�cych ochronie na podstawie odr�bnych 
przepisów: nie ustala si�. 

 
8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomo�ci: 

nie dotyczy. 
 
9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich u�ytkowaniu: nie ustala si�. 
 
10. Ustalenia obsługi komunikacyjnej: 

 
  1) dost�pno�� drogowa: od ulicy 14.KD.D., 13.KD.D.; 
 
  2) parking dla rowerów. 
 

11. Sposoby i terminy tymczasowego 
zagospodarowania terenów: obowi�zuje zakaz 
tymczasowego zagospodarowania. 

 
12. Stawka procentowa: nie dotyczy (nie nast�puje 

wzrost warto�ci nieruchomo�ci). 
 

Rozdział 5 - Ochrona gruntów rolnych i le �nych 
 

§ 33. Ogólna powierzchnia obszaru obj�tego 
opracowaniem wynosi 10,25 ha, w tym powierzchnia 
gruntów rolnych ~ 7,34ha, w podziale na poszczególne 
rodzaje u�ytków: RIV 0,10 ha, RBV 1,34 ha, RV 3,34 ha, 
ŁV 1,66 ha, PsIV 0,55 ha. 
Wielko�� i klasy gruntów przeznaczonych na inne funkcje, 
zgodnie z przepisami o ochronie gruntów rolnych i 
le�nych, nie wymagaj� uzyskania zgody na przeznaczenie 
na cele nierolnicze. 
 

Rozdział 6 - Przepisy ko �cowe 
 

§ 34. Uchwała wchodzi w �ycie po upływie 30 dni od 
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urz�dowym Województwa 
Warmi�sko-Mazurskiego. 
 

Przewodnicz�cy Rady Gminy 
Jerzy Ciesielski 

 

 
 
 
 
 
 



A�AF		AD�D��>��E��
?��FE����EB�?B�"A3�D�4#B����DAF,�����-*�� � 1����<�C�
�

4�C&&��4

Zał�cznik Nr 1 
do uchwały Nr XXIX/128/2009 
Rady Gminy Godowo 
z dnia 19 lutego 2009 r. 
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Zał�cznik Nr 2 
do uchwały Nr XXIX/128/2009 
Rady Gminy Godowo 
z dnia 19 lutego 2009 r. 

 
ROZSTRZYGNI�CIE W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU PLANU. 

 
Uchwał� Nr XII/40/2007 Rady Gminy Godkowo z dnia 

30 pa�dziernika 2007 roku przyst�piono do sporz�dzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu w rejonie drogi powiatowej nr 09344 z Godkowa do 
Skowron w Godkowie, Gmina Godkowo. 

 
Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 27 marca 

2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717) ka�dy, 
kto kwestionuje ustalenia przyj�te w projekcie planu mo�e 
wnie�� uwagi w terminie 14 dni od daty zako�czenia 
wyło�enia projektu planu do publicznego wgl�du, tj. do 
dnia 27 sierpnia 2008 roku. 

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

dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, 
poz. 717) Wójt Gminy Godkowo rozpatruje uwagi 
wniesione do projektu planu i rozstrzyga o sposobie ich 
uwzgl�dnienia w projekcie planu. 

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

2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717) Wójt 
Gminy Godkowo przedstawia Radzie Gminy projekt planu 
wraz z list� nieuwzgl�dnionych uwag. Na podstawie art. 
20 ust. 1 Rada Gminy rozstrzyga o sposobie rozpatrzenia 
uwag do planu. 

 
Projekt planu został wyło�ony do publicznego wgl�du 

(wraz z prognoz� oddziaływania na �rodowisko) w dniach 
od 28 pa�dziernika 2008 r. do 28 listopada 2008 r. W 
ustawowym terminie, tj. do dnia 12 grudnia 2008 r. 
nie zgłoszono �adnych uwag do projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie 
drogi powiatowej nr 09344 z Godkowa do Skowron 
w Godkowie, Gmina Godkowo. 
 

 
Zał�cznik Nr 3 
do uchwały Nr XXIX/128/2009 
Rady Gminy Godowo 
z dnia 19 lutego 2009 r. 

 
ROZSTRZYGNI�CIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W PLANIE, INWESTYCJI Z Z AKRESU 

INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALE �� DO ZADA� WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH 
ICH FINANSOWANIA. 

 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zm.), art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz�dzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) oraz na 
podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.) 
Rada Gminy w Godkowie rozstrzyga, co nast�puje: 

 
I. Zadania własne gminy 
 
Do zada� własnych gminy z zakresu infrastruktury 

technicznej, finansowanych z udziałem �rodków z bud�etu 
gminy zalicza si�: 

- budow� dróg gminnych wraz z ich o�wietleniem, 
- budow� wodoci�gów i urz�dze� wodoci�gowych, 
- budow� kanalizacji sanitarnej z urz�dzeniami, 
- budow� kanalizacji deszczowej z urz�dzeniami. 

 
Przepisom o finansach publicznych podlegaj� 

inwestycje, które realizowane s� z udziałem �rodków 
publicznych zdefiniowanych w §3 ustawy o finansach 
publicznych oraz �rodków pochodz�cych z funduszy 
strukturalnych UE (art. 110 ust. 1 pkt 1). 

Pozostałe zadania własne gminy z zakresu 
infrastruktury technicznej, okre�lone w art. 7 ust. 1 ustawy 
o samorz�dzie gminnym, jak: 
  a) zaopatrzenie w energi� elektryczn�, 
  b) zaopatrzenie w energi� ciepln�, 
  c) zaopatrzenie w gaz, 
podlegaj� dodatkowo regulacjom ustawy Prawo 
energetyczne. Zaopatrzenie w te media realizuj� 

przedsi�biorstwa energetyczne. Inwestycje z zakresu 
zaopatrzenia nie s� finansowane z udziałem �rodków z 
bud�etu gminy. Wskazane w ustawie Prawo energetyczne 
zadania własne gminy, finansowane z jej bud�etu, 
obejmuj� wykonanie o�wietlenia dróg, tych których gmina 
jest zarz�dc� - czyli dróg gminnych. 
 

II Budowa dróg. 
 

1. Układ dróg publicznych o znaczeniu lokalnym 
tworz� drogi i ulice gminne: 
  1) 13.KD.D, 14.KD.D. 
 

2. Wewn�trzny układ komunikacyjny tworz� dojazdy, 
ci�gi pieszo-jezdne oznaczone na rysunku planu: 
15.KD.W, 16.KX. 

 
3. Do układu dróg gminnych mog� by� zaliczone inne 

drogi, zgodnie z odpowiednimi uchwałami Rady Gminy. 
Budowa dróg publicznych (gminnych) o znaczeniu 
lokalnym nale�y do zada� własnych gminy. Kolejno�� 
budowy poszczególnych dróg b�dzie uzale�niona od 
rozkładu intensywno�ci inwestycji i skoordynowana z 
budow� niezb�dnego uzbrojenia dla danego terenu. 
Z drugiej strony tereny przeznaczone w planie do 
zagospodarowania b�d� dopuszczane do zainwestowania 
w taki sposób, by umo�liwi� spójne przygotowanie 
poszczególnych terenów w zakresie obsługi 
komunikacyjnej i infrastrukturalnej. Ogólne zasady 
finansowania powy�szych przedsi�wzi�� zostały 
przedstawione w punkcie V. Zasady realizacji inwestycji. 
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III. Uzbrojenie terenu. 
 
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemu zaopatrzenia w wod �. 
1. W planie ustalono nast�puj�ce zasady 

modernizacji, rozbudowy i budowy systemu zaopatrzenia 
w wod�: 
  1) obowi�zuje zaopatrzenie w wod� istniej�cej i 

projektowanej zabudowy poprzez rozbudow� 
istniej�cego systemu zaopatrzenia w wod�; 

  2) wod� dla celów przeciwpo�arowych zapewni si� z 
istniej�cej i projektowanej sieci wodoci�gowej, 
uzbrojonej w hydranty; 

  3) główne elementy rozbudowy systemu 
wodoci�gowego: 
a) istniej�ca zabudowa jest zaopatrywana w wod� z 

gminnej sieci wodoci�gowej, 
b) zaopatrzenie w wod� nowej zabudowy odbywa� 

si� b�dzie poprzez rozbudow� istniej�cej sieci 
wodoci�gowej. 

 
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemu kanalizacji sanitarnej. 
W planie ustalono nast�puj�ce zasady modernizacji, 

rozbudowy i budowy systemu kanalizacji sanitarnej: 
  1) wyklucza si� zrzut �cieków sanitarnych, technicznych i 

innych do gruntu i wód powierzchniowych; 
  2) główne elementy rozbudowy systemu odprowadzenia 

�cieków sanitarnych: 
a) teren obj�ty opracowaniem jest wyposa�ony w sie� 

kanalizacji sanitarnej jedynie w obr�bie terenu 
zabudowy wielorodzinnej, 

b) do czasu realizacji budowy gminnego systemu 
odprowadzenia �cieków sanitarnych dopuszcza si� 
gromadzenie �cieków bytowo-gospodarczych w 
zbiornikach bezodpływowych, pod warunkiem 
zachowania ich szczelno�ci, 

c) obowi�zuje wywóz zgromadzonych �cieków 
taborem asenizacyjnym na oczyszczalni� �cieków 
w Pasł�ku. 

 
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

kanalizacji deszczowej. 
W planie ustalono nast�puj�ce zasady modernizacji, 

rozbudowy i budowy systemu kanalizacji deszczowej: 
 
  1) główne elementy rozbudowy systemu kanalizacji 

deszczowej: 
a) teren obj�ty planem nie jest wyposa�ony w sie� 

kanalizacji deszczowej za wyj�tkiem terenu 
zabudowy wielorodzinnej, 

b) istniej�ce rowy melioracyjne odwadniaj�ce teren 
obj�ty opracowaniem nale�y zachowa� do czasu 
realizacji kanalizacji deszczowej, 

c) wody opadowe z terenów przeznaczonych w planie 
pod zabudow� mieszkaniow� jednorodzinn� 
nale�y zagospodarowywa� w obr�bie działek, 

d) na wprowadzenie �cieków deszczowych do 
�rodowiska (rowów, cieków) nale�y uzyska� 
pozwolenie wodnoprawne. 

 
IV. Zasady realizacji inwestycji. 
 
Istotnym czynnikiem wpływaj�cym na atrakcyjno�� 

inwestycyjn� obszaru obj�tego planem miejscowym jest 
fakt powstania nowego terenu zarówno zabudowy 
mieszkaniowej jaki zapewnienie terenów korzystnych do 
inwestycji dla funkcji komercyjnych. 

Podstawowym zadaniem dla  gminy Godkowo jest 
wyposa�enie obszarów rozwojowych w infrastruktur� 

niezb�dn� dla rozwoju aktywno�ci gospodarczej i 
zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych.  Obszary 
posiadaj�ce podstawow� infrastruktur� s� atrakcyjne dla 
inwestorów, nie musz� oni bowiem ponosi� du�ych 
nakładów na inwestycje towarzysz�ce. Wychodz�c 
naprzeciw inwestorom gmina Godkowo stara si�, tam 
gdzie to jest niezb�dne, wyposa�y� teren w kompletn� 
infrastruktur� techniczn�. 

 
1. Tereny przeznaczone w planie do 

zagospodarowania b�d� dopuszczane do zainwestowania 
w taki sposób, by umo�liwi� spójne przygotowanie 
poszczególnych terenów w zakresie obsługi 
komunikacyjnej i infrastrukturalnej. 

 
2. Istotnym celem stanie si� bie��ce koordynowanie 

realizacji modernizacji oraz rozbudowy sieci drogowej i 
infrastruktury technicznej. 
 

3. Stosowanie zasady realizacji przedsi�wzi�� 
kompleksowych, ł�cz�cych wykonawstwo robót 
drogowych oraz urz�dze� technicznych zwi�zanych z 
drog� z innymi bran�ami infrastruktury technicznej, 
pozwoli uzyska� oszcz�dno�ci na cz��ci wspólnej robót 
oraz rozwi�za� problem kolizji technicznych. 
O kolejno�ci aktywizacji terenów rozwojowych b�d� z 
jednej strony decydowa� czynniki rynkowe, które b�d� 
wynikały ze skłonno�ci do sprzeda�y gruntów po 
okre�lonych cenach. Z drugiej - gmina Godkowo b�dzie 
uruchamia� tereny tylko w takim zakresie, w jakim mo�na 
je b�dzie uzbroi� i przygotowa� do inwestycji. 
S�siedztwo terenów przeznaczonych do zainwestowania 
jest ju� cz��ciowo uzbrojone, co b�dzie pozwalało 
stopniowo otwiera� kolejne obszary do 
zagospodarowania. 

 
V. 	ródła finansowania inwestycji z zakresu  

infrastruktury technicznej. 
 
�ródła finansowania b�d� stanowi�: �rodki 

pochodz�ce z bud�etu gminy (�rodki własne), �rodki 
pomocowe, partycypacja inwestorów w kosztach budowy. 
B�dzie to realizowane za pomoc� monta�y finansowych, 
ogólnie przyj�tej metody konstruowania bud�etu 
projektów. 

Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej dla terenu obj�tego planem miejscowym: 

 
I. Opracowanie planu finansowego zapewniaj�cego 

realizacj� inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej 
dla terenu obj�tego planem, stanowi�cego podstaw� 
konstruowania bud�etów rocznych. 

 
II. Wynegocjowanie i zawarcie z partnerami 

publicznymi i prywatnymi umów na współfinansowanie 
zapisanych w planie finansowym przedsi�wzi�� b�d�cych 
podstaw� budowy monta�y finansowych niezb�dnych do 
realizacji inwestycji. 

 
III. Zapewnienie finansowania programów lokalnych, w 

takim stopniu, aby gmina posiadała udział własny 
niezb�dny do ubiegania si� o �rodki pomocowe. 

 
IV. Wsparcie finansów gminy �rodkami zewn�trznymi 

(kredytami, po�yczkami, dotacjami, emisj� obligacji), w 
celu zapewnienia �rodków na szczególnie kosztowne w 
realizacji projekty, np. w zakresie infrastruktury 
technicznej i drogownictwa. 


