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   Zał>cznik 2

   do uchwały nr XXVIII/375/2009 

   Rady Miejskiej w Kartuzach

   z dnia 25 lutego 2009 r.

RozstrzygniCcie o sposobie realizacji zapisanych w planie 

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasad 

ich finansowania.

Uchwalenie w/w mpzp nie wi>ce siC z koniecznoWci> 

realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej 

nalec>cych do zadaM własnych gminy.

   Zał>cznik 3

   do uchwały nr XXVIII/375/2009 

   Rady Miejskiej w Kartuzach

   z dnia 25 lutego 2009 r.

Rozstrzygniecie o sposobie rozpatrzenia uwag złoconych 

do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obejmuj>cego działkC nr 119 połocon> w 

Kartuzach przy ul. Majkowskiego.

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. z 2003 r., Nr 80, póz. 717 z póaM. zm.) Rada Miejska 

w Kartuzach rozstrzyga, co nastCpuje:

do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obejmuj>cego działkC nr 119 połocon> w 

Kartuzach przy ul. Majkowskiego, wyłoconego do publicz-

nego wgl>du w dniach od 30.12.2008 r. do 21.01.2009 r., 

nie wniesiono uwag.

1524

 UCHWAŁA Nr XXVIII/181/2009

Rady Gminy Parchowo

 z dnia 23 lutego 2009 r.

 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek o numerach 

353, 354/2 i 355/3 oraz czCWci działki nr 351/2 we wsi Parchowski Młyn, obrCb geodezyjny Parchowo.

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

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

2001 r. Nr 142 poz. 1591 z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, 

poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 

1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. 

Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 z 

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

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

Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 

1111) oraz art. 20 ust. 1 w zwi>zku z art. 15, art. 16 ust. 1, 

art. 17, art. 29 i art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, 

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

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

Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 123, poz. 803) uchwala, co 

nastCpuje:

§ 1

1. Stwierdza siC zgodnoWć planu, o którym mowa w ust. 2 

z ustaleniami Studium, okreWlonymi w uchwale nr 179/

XXXI/2001 Rady Gminy Parchowo z dnia 22.11.2001 r., 

w sprawie uchwalenia „Studium uwarunkowaM 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Parchowo”, 

zmienionego uchwał> Nr XXV/163/2008 Rady Gminy 

Parchowo z dnia 6 listopada 2008 r.

2. Uchwala siC miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru działek geodezyjnych o 

numerach 353, 354/2, 355/3 i czCWci działki nr 351/2 we 

wsi Parchowski Młyn w Gminie Parchowo

3. Granice terenu objCtego miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w 

ust. 1 przedstawiono na zał>czniku graficznym nr 1 do 

niniejszej uchwały w skali 1:1000.

4. Integraln> czCWć uchwały stanowi>:

1) Ustalenia tekstowe

2) Rysunek planu wykonany na mapie sytuacyjno-wyso-

koWciowej w skali 1:1000, stanowi>cy zał>cznik gra-

ficzny nr 1

3) RozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag do 

projektu planu stanowi>ce zał>cznik nr 2

4) RozstrzygniCcie o sposobie realizacji, zapisanych w 

planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które nalec> do zadaM własnych gminy stanowi>ce 

zał>cznik nr 3.

§ 2

1. Przedmiotem planu jest ustalenie przeznaczenia terenów, 

a takce zasad zagospodarowania i zabudowy oraz 

zasad obsługi komunikacyjnej i incynieryjnej obszaru 

opracowania, z uwzglCdnieniem zakresu ustaleM 

okreWlonych w art. 15 ust. 2 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 

2003 r.(Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.)

2. Plan nie wyznacza w obszarze opracowania:

1) obszarów wymagaj>cych przeprowadzenia scaleM 

nieruchomoWci

2) obszarów rehabilitacji istniej>cej zabudowy i infrastruk-

tury technicznej

3) obszarów wymagaj>cych przekształceM lub rekultywa-

cji

4) terenów do organizacji imprez masowych

5) granic pomników zagłady oraz ich stref ochronnych, 

a takce ograniczeM dotycz>cych prowadzenia na ich 

terenie działalnoWci gospodarczej, okreWlonych w usta-

wie z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych 

hitlerowskich obozów zagłady (Dz. U. 41, poz. 412 ze 

zm.)

§ 3

Oznaczenia literowe dla podstawowego przeznaczenia 

terenu s> nastCpuj>ce:

1) UTL – tereny zabudowy letniskowej

2) UT/UG – tereny zabudowy usług turystycznych 
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i gastronomii

3) UT/KP teren zabudowy usług turystycznych z parkingiem 

ogólnodostCpnym

4) KDW – tereny dróg wewnCtrznych

5) EE – tereny urz>dzeM elektroenergetycznych.

§ 4

1) Na rysunku planu nastCpuj>ce oznaczenia s> graficzne 

s> obowi>zuj>cymi ustaleniami planu:

1) Granice opracowania planu

2) Linie rozgraniczaj>ce terenów o rócnym przeznaczeniu 

lub rócnych zasadach zagospodarowania

3) Oznaczenia terenów o rócnym przeznaczeniu lub 

rócnych zasadach zagospodarowania

4) Nieprzekraczalne linie zabudowy od strony dróg

5) Nieprzekraczalne linie zabudowy od strony linii Wred-

niego napiCcia

6) Linie podziału wewnCtrznego – orientacyjne

2) Pozostałe oznaczenia graficzne na rysunku planu 

stanowi> elementy informacyjne

§ 5

Ustala siC nastCpuj>ce definicje pojCć ucytych w ustale-

niach niniejszego planu:

1) linia zabudowy nieprzekraczalna – linia zabudowy 

podstawowej bryły budynku której nie mocna przekroczyć, 
dopuszcza siC wysuniCcie za liniC zabudowy na odległoWć 
1,5 m takich elementów budynku jak garac dobudowany, 

schody, ganki, tarasy, balkony i wykusze

2) front budynku – elewacja budynku, usytuowana przodem 

do drogi dojazdowej

3) zabudowa letniskowa – zabudowa zwi>zana z obsług> 

rekreacji indywidualnej, pobytowej

§ 6

Ustalenia dla terenu objCtego planem w postaci kart 

terenu

1. Karta dla terenu 1 UTL 
 

1) Oznaczenie / powierzchnia 

1 UTL 

2) Przeznaczenie terenu 

Zabudowa letniskowa 

3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 

Należy kształtować skalę i formę zabudowy tak, aby: 
a) projektowana zabudowa nie degradowała walorów krajobrazowych środowiska 
b) forma projektowanych budynków powinna być estetyczna i prosta, nawiązująca do istniejącej na 

tym obszarze zabudowy 
c) gabaryty zabudowy były zgodne z wymaganiami w pkt. 7 karty terenu 

4) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego 

- Przyjmuje się poziom hałasu w środowisku jak dla terenów przeznaczonych na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe 

- Wprowadzane gatunki drzew i krzewów powinny być zgodne z miejscowymi warunkami siedliskowymi 
- Stosowanie nawierzchni półprzepuszczalnej lub przepuszczalne do utwardzenia dróg dojazdowych i 

miejsc postojowych 
- zaleca się gromadzenie wód opadowych i ich późniejsze gospodarcze wykorzystanie.  

5)  Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

Nie występują 

6) Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych 

Nie wyznacza się 

7) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy 

a) Powierzchnia zabudowy – maksymalnie 15% powierzchni działki, w wypadku połączenie dwóch 
działek nie więcej jak 9% powierzchni nowej działki 

b) Minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej 70% powierzchni działki  
c) Budynki parterowe z ewentualnym poddaszem użytkowym, szerokość elewacji frontowej do 12 m , 

dopuszcza się poszerzenie elewacji frontowej do 15m przez garaż dobudowany 
d) Maksymalna wysokość zabudowy – od naturalnego poziomu terenu do okapu dachu nie więcej niż 

3,5m, od naturalnego poziomu terenu przy wejściu do kalenicy dachu nie więcej niż 8,0 m 
e) Forma i geometria dachu – dachy dwuspadowe lub z kalenicami prostopadłymi do siebie, o 

nachyleniu połaci głównej bryły budynku 35º- 45º z kalenicą główną usytuowaną równolegle do 
frontu budynku, dopuszcza się lukarny oraz zmniejszenie kąta nachylenia dachu do 15º 
fragmentów budynku takich jak: werandy, dobudowane garaże, lukarny itp. 

f) Wykończenie zewnętrzne  
- Zakaz stosowania wykończenia elewacji okładzinami z tworzyw sztucznych typu „siding” 
- Pokrycie dachu dachówką ceramiczną, betonową lub blachą dachówkową w kolorach czerwonych 

lub brązowych 
g) Dopuszcza się lokalizację (po 1 na każdej działce) budynków gospodarczych i garaży 

wolnostojących na maksymalnie 2 samochody osobowe o łącznej powierzchni zabudowy do 40m
2
 

- Maksymalna wysokość budynku do kalenicy dachu 6 m, szerokość elewacji frontowej do 6m  
- Forma i geometria dachu zgodnie z parametrami dla budynków mieszkalnych  
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h) Zakaz grodzenia działek z wykorzystaniem prefabrykowanych elementów betonowych 
i) Zakaz lokalizacji zabudowy w odległości mniejszej niż 3m od granicy działki 
j) Nieprzekraczalne linie zabudowy : 

- 6m od granicy działki z drogą wewnętrzną 6 KDW – jak na załączniku graficznym do 
uchwały 

- 20m od krawędzi jezdni drogi wojewódzkiej – jak na załączniku graficznym do uchwały 
- 7,5m od linii średniego napięcia  - jak na załączniku graficznym do uchwały 

8) Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na 
podstawie odrębnych przepisów  

Nie znajdują się tereny lub obiekty objęte ochroną na podstawie ww. przepisów  

9) Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem 

a) Minimalna powierzchnia działki – ok. 900 m
2
  

b) Dopuszcza się łączenie działek mających wspólną granicę i zagospodarowanie przez jednego 
inwestora  

c) Dopuszcza się wydzielenie działki z terenu w celu lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej, 
do tak wydzielonej działki wymagane jest zapewnienie służebności dojścia i dojazdu 

10) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 

a) Zasady obsługi komunikacyjnej: dojazd do projektowanych działek z projektowanej drogi 
wewnętrznej 6KDW 

- Lokalizacja miejsc postojowych na terenie własnej działki 
b) Sieci infrastruktury technicznej: 
- Zaopatrzenie w wodę z wiejskiej sieci wodociągowej  
- Odprowadzenie ścieków: do kanalizacji wiejskiej, do czasu wybudowania kanalizacji sanitarnej do 

zbiornika bezodpływowego, dopuszcza się odprowadzenie ścieków sanitarnych do zbiorników 
bezodpływowych z udokumentowanym wywozem ścieków do oczyszczalni jako rozwiązanie 
tymczasowe, do czasu wykonania kanalizacji sanitarnej; z chwilą wybudowania zbiorczej 
kanalizacji sanitarnej należy je bezwzględnie zlikwidować, a obiekt podłączyć do sieci 

- Odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo do gruntu na terenie własnej działki. Zaleca się 
gromadzenie wód opadowych i ich późniejsze gospodarcze wykorzystanie. 

- Zaopatrzenie w energię elektryczną z projektowanej na terenie planu stacji transformatorowej - 
słupowej poprzez sieć kablową nn. 0,4 kV  

- Zaopatrzenie w ciepło: indywidualne źródła ciepła na paliwa niskoemisyjne 
- Gromadzenie i usuwanie odpadów stałych –  zgodnie z przepisami odrębnymi   
c) Dopuszcza się w uzasadnionych wypadkach prowadzenie sieci infrastruktury przez tereny działek 

11) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów 

      Nie przewiduje się 

12) Stawka procentowa związana ze wzrostem wartości nieruchomości z tytułu uchwalenia planu 
miejscowego 

     1% 

 
2. Karta dla terenu 2 UTL 
 

1) Oznaczenie / powierzchnia 

2 UTL 

2) Przeznaczenie terenu 

Zabudowa letniskowa 

3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 

Należy kształtować skalę i formę zabudowy tak, aby:  
      -      projektowana zabudowa nie degradowała walorów krajobrazowych środowiska 

- forma projektowanych budynków powinna być estetyczna i prosta, nawiązująca do istniejącej na 
tym obszarze zabudowy 

- gabaryty zabudowy były zgodne z wymaganiami w pkt. 7 karty terenu 

4) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego 

- Przyjmuje się poziom hałasu w środowisku jak dla terenów przeznaczonych na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe 

- Wprowadzane gatunki drzew i krzewów powinny być zgodne z miejscowymi warunkami siedliskowymi 
- Stosowanie nawierzchni półprzepuszczalnej lub przepuszczalne do utwardzenia dróg dojazdowych i 

miejsc postojowych 
- zaleca się gromadzenie wód opadowych i ich późniejsze gospodarcze wykorzystanie.  

5)  Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

Nie występują 

6) Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych 

Nie wyznacza się 

7) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
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gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy 

a) Powierzchnia zabudowy – maksymalnie 15% powierzchni działki, w wypadku połączenie dwóch 
działek nie więcej jak 9% powierzchni nowej działki 

b) Minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej 70% powierzchni działki  
c) Budynki parterowe z ewentualnym poddaszem użytkowym, szerokość elewacji frontowej do 12 m , 

dopuszcza się poszerzenie elewacji frontowej do 15m przez garaż dobudowany 
d) Maksymalna wysokość zabudowy – od naturalnego poziomu terenu do okapu dachu nie więcej niż 

3,5m, od naturalnego poziomu terenu przy wejściu do kalenicy dachu nie więcej niż 8,0 m 
e) Forma i geometria dachu – dachy dwuspadowe lub z kalenicami prostopadłymi do siebie, o 

nachyleniu połaci głównej bryły budynku 35º-45º z kalenicą główną usytuowaną równolegle do 
frontu budynku, dopuszcza się lukarny oraz zmniejszenie kąta nachylenia dachu do 15º 
fragmentów budynku takich jak: werandy, dobudowane garaże, lukarny itp. 

f) Wykończenie zewnętrzne  
- Zakaz stosowania wykończenia elewacji okładzinami z tworzyw sztucznych typu „siding” 
- Pokrycie dachu dachówką ceramiczną, betonową lub blachą dachówkową w kolorach czerwonych 

lub brązowych 
g) Dopuszcza się lokalizację (po 1 na każdej działce) budynków gospodarczych i garaży 

wolnostojących na maksymalnie 2 samochody osobowe o łącznej powierzchni zabudowy do 40m
2
  

- Maksymalna wysokość budynku do kalenicy dachu 6 m, szerokość elewacji frontowej do 6m  
- Forma i geometria dachu zgodnie z parametrami dla budynków mieszkalnych  

h) Zakaz grodzenia działek z wykorzystaniem prefabrykowanych elementów betonowych 
i) Zakaz lokalizacji zabudowy w odległości mniejszej niż 3m od granicy działki 
j) Nieprzekraczalne linie zabudowy : 

- 6m od granicy działki z drogą wewnętrzną 6 KDW , 6m od granicy działki z istniejącą drogą 
gminną – jak na załączniku graficznym do uchwały 

- 20m od krawędzi jezdni drogi wojewódzkiej – jak na załączniku graficznym do uchwały 

8) Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na 
podstawie odrębnych przepisów  

Nie znajdują się tereny lub obiekty objęte ochroną na podstawie ww. przepisów  

9) Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem 

a) Minimalna powierzchnia działki – ok. 900 m
2
  

b) Dopuszcza się łączenie działek mających wspólną granicę i zagospodarowanie przez jednego 
inwestora  

c) Dopuszcza się wydzielenie działki z terenu w celu lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej, 
do tak wydzielonej działki wymagane jest zapewnienie służebności dojścia i dojazdu 

10) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 

a) Zasady obsługi komunikacyjnej: dojazd do projektowanych działek z projektowanej drogi 
wewnętrznej 6 KDW oraz istniejącej drogi gminnej – dz. nr 355/1 

- Lokalizacja miejsc postojowych na terenie własnej działki 
b) Sieci infrastruktury technicznej: 
- Zaopatrzenie w wodę z wiejskiej sieci wodociągowej  
- Odprowadzenie ścieków: do kanalizacji wiejskiej, do czasu wybudowania kanalizacji sanitarnej do 

zbiornika bezodpływowego, dopuszcza się odprowadzenie ścieków sanitarnych do zbiorników 
bezodpływowych z udokumentowanym wywozem ścieków do oczyszczalni jako rozwiązanie 
tymczasowe, do czasu wykonania kanalizacji sanitarnej ; z chwilą wybudowania zbiorczej 
kanalizacji sanitarnej należy je bezwzględnie zlikwidować, a obiekt podłączyć do sieci 

- Odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo do gruntu na terenie własnej działki. Zaleca się 
gromadzenie wód opadowych i ich późniejsze gospodarcze wykorzystanie. 

- Zaopatrzenie w energię elektryczną z projektowanej na terenie planu stacji transformatorowej - 
słupowej poprzez sieć kablową nn. 0,4 kV  

- Zaopatrzenie w ciepło: indywidualne źródła ciepła na paliwa niskoemisyjne 
- Gromadzenie i usuwanie odpadów stałych –  zgodnie z przepisami odrębnymi   
c) Dopuszcza się w uzasadnionych wypadkach prowadzenie sieci infrastruktury przez tereny działek 

11) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów 

      Nie przewiduje się 

12) Stawka procentowa związana ze wzrostem wartości nieruchomości z tytułu uchwalenia planu 
miejscowego 

     30% 
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3. Karta dla terenu 3 UTL 
 

1) Oznaczenie / powierzchnia 

3 UTL 

2) Przeznaczenie terenu 

Zabudowa letniskowa 

3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 

Należy kształtować skalę i formę zabudowy tak, aby:  
a) projektowana zabudowa nie degradowała walorów krajobrazowych środowiska 
b) forma projektowanych budynków powinna być estetyczna i prosta, nawiązująca do istniejącej na 

tym obszarze zabudowy 
c) gabaryty zabudowy były zgodne z wymaganiami w pkt. 7 karty terenu 

4) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego 

- Przyjmuje się poziom hałasu w środowisku jak dla terenów przeznaczonych na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe 

- Wprowadzane gatunki drzew i krzewów powinny być zgodne z miejscowymi warunkami siedliskowymi 
- Stosowanie nawierzchni półprzepuszczalnej lub przepuszczalne do utwardzenia dróg dojazdowych i 

miejsc postojowych 
- zaleca się gromadzenie wód opadowych i ich późniejsze gospodarcze wykorzystanie.  

5)  Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

Nie występują 

6) Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych 

Nie wyznacza się 

7) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy 

a) Powierzchnia zabudowy – maksymalnie 15% powierzchni działki, w wypadku połączenie dwóch 
działek nie więcej jak 9% powierzchni nowej działki 

b) Minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej 70% powierzchni działki  
c) Budynki parterowe z ewentualnym poddaszem użytkowym, szerokość elewacji frontowej do 12 m , 

dopuszcza się poszerzenie elewacji frontowej do 15m przez garaż dobudowany 
d) Maksymalna wysokość zabudowy – od naturalnego poziomu terenu do okapu dachu nie więcej niż 

3,5m, od naturalnego poziomu terenu przy wejściu do kalenicy dachu nie więcej niż 8,0 m 
e) Forma i geometria dachu – dachy dwuspadowe lub z kalenicami prostopadłymi do siebie, o 

nachyleniu połaci głównej bryły budynku 35º-45º z kalenicą główną usytuowaną równolegle do 
frontu budynku, dopuszcza się lukarny oraz zmniejszenie kąta nachylenia dachu do 15º 
fragmentów budynku takich jak: werandy, dobudowane garaże, lukarny itp. 

f) Wykończenie zewnętrzne  
- Zakaz stosowania wykończenia elewacji okładzinami z tworzyw sztucznych typu „siding” 
- Pokrycie dachu dachówką ceramiczną, betonową lub blachą dachówkową w kolorach czerwonych 

lub brązowych 
g) Dopuszcza się lokalizację (po 1 na każdej działce) budynków gospodarczych i garaży 

wolnostojących na maksymalnie 2 samochody osobowe o łącznej powierzchni zabudowy do 40m
2
 

- Maksymalna wysokość budynku do kalenicy dachu 6 m, szerokość elewacji frontowej do 6m  
- Forma i geometria dachu zgodnie z parametrami dla budynków mieszkalnych  

h) Zakaz grodzenia działek z wykorzystaniem prefabrykowanych elementów betonowych 
i) Zakaz lokalizacji zabudowy w odległości mniejszej niż 3m od granicy działki 
j) Nieprzekraczalne linie zabudowy : 

- 4m, 6m i 8m od granicy działki z drogą wewnętrzną 7 KDW oraz 6m od istniejącej drogi 
gminnej (dz. nr 355/1) – jak na załączniku graficznym do uchwały 

 

8) Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na 
podstawie odrębnych przepisów  

Nie znajdują się tereny lub obiekty objęte ochroną na podstawie ww. przepisów  

9) Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem 

a) Minimalna powierzchnia działki – ok. 900 m
2
  

b) Dopuszcza się łączenie działek mających wspólną granicę i zagospodarowanie przez jednego 
inwestora  

c) Dopuszcza się wydzielenie działki z terenu w celu lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej, 
do tak wydzielonej działki wymagane jest zapewnienie służebności dojścia i dojazdu 

10) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 

a) Zasady obsługi komunikacyjnej: dojazd do projektowanych działek z projektowanej drogi 
wewnętrznej 7KDW oraz istniejącej drogi gminnej (dz. nr 355/1) 

- Lokalizacja miejsc postojowych na terenie własnej działki 
b) Sieci infrastruktury technicznej: 
- Zaopatrzenie w wodę z wiejskiej sieci wodociągowej  
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- Odprowadzenie ścieków: do kanalizacji wiejskiej, do czasu wybudowania kanalizacji sanitarnej do 
zbiornika bezodpływowego, dopuszcza się odprowadzenie ścieków sanitarnych do zbiorników 
bezodpływowych z udokumentowanym wywozem ścieków do oczyszczalni jako rozwiązanie 
tymczasowe, do czasu wykonania kanalizacji sanitarnej ; z chwilą wybudowania zbiorczej 
kanalizacji sanitarnej należy je bezwzględnie zlikwidować, a obiekt podłączyć do sieci 

- Odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo do gruntu na terenie własnej działki. Zaleca się 
gromadzenie wód opadowych i ich późniejsze gospodarcze wykorzystanie. 

- Zaopatrzenie w energię elektryczną z projektowanej na terenie planu stacji transformatorowej - 
słupowej poprzez sieć kablową nn. 0,4 kV  

- Zaopatrzenie w ciepło: indywidualne źródła ciepła na paliwa niskoemisyjne 
- Gromadzenie i usuwanie odpadów stałych –  zgodnie z przepisami odrębnymi   
c) Dopuszcza się w uzasadnionych wypadkach prowadzenie sieci infrastruktury przez tereny działek 

11) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów 

      Nie przewiduje się 

12) Stawka procentowa związana ze wzrostem wartości nieruchomości z tytułu uchwalenia planu 
miejscowego 

    30% 

 
4. Karta dla terenów oznaczonych symbolem  4UT/UG 

1. Oznaczenie   

 4 UT/UG  

2. Przeznaczenie terenu 

Teren projektowanej zabudowy usług turystycznych i gastronomii,  
a) Funkcje dopuszczone – wczasowa, pensjonatowa (pokoje do wynajęcia), usługi turystyczne 

(obsługa terenów letniskowych wynajmowanie sprzętu itp.), gastronomia (bar, restauracja), usługi 
handlu podstawowe (do obsługi terenów letniskowych i turystycznych), towarzysząca 
mieszkaniowa dla właściciela, zarządcy lub dozorcy 

b) Funkcje wykluczone – produkcyjne, wszelkie mogące pogorszyć stan środowiska  

3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 

Należy kształtować skalę i formę zabudowy tak, aby gabaryty zabudowy były zgodne z wymaganiami 
w pkt. 7 karty terenu 

4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego 

- Przyjmuje się poziom hałasu w środowisku jak dla terenów przeznaczonych na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe 

- Zaleca się stosowanie nawierzchni półprzepuszczalnej lub przepuszczalne do utwardzenia dróg 
dojazdowych i miejsc postojowych 

- W przypadku lokalizacji parkingu terenowego o powyżej 10 miejscach postojowych należy 
wprowadzić zadrzewienie w stosunku 5 miejsc postojowych na 1 drzewo Lokalizowanie zieleni w 
formie grup drzew lub krzewów – wprowadzane gatunki drzew i krzewów powinny być zgodne z 
miejscowymi warunkami siedliskowymi 

5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

Nie występują 

6. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych 

Nie wyznacza się 

7. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy 
, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy 

a) Powierzchnia zabudowy dla zabudowy podstawowej – maksymalnie 20% powierzchni działki; 
dopuszcza się powiększenie powierzchni zabudowy o 5% poprzez zabudowę rekreacyjną typu 
wiaty rekreacyjne (związane z gastronomią), obiekty do przechowywania sprzętu rekreacyjnego 
itp. 

b) Minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej 60% powierzchni działki - nowo 
wprowadzane gatunki drzew i krzewów winny być zgodne z miejscowymi warunkami 
siedliskowymi 

c) Charakter zabudowy: 
- budynki do dwóch kondygnacji nadziemnych, dopuszcza się podpiwniczenie,  
- szerokość elewacji frontowej do ok. 25 m,  
- maksymalna wysokość zabudowy od naturalnego poziomu terenu przy wejściu do 

kalenicy dachu nie więcej niż 12,0 m;  
- Forma i geometria dachu  

- dach dwuspadowy lub z kalenicami prostopadłymi do siebie, o nachyleniu połaci od 30º do 
45º, z kalenicą główną równoległą do frontu budynku, dopuszcza się lukarny i okna 
połaciowe, dopuszcza się kąt nachylenia dachu od 15° do 30º fragmentów budynku takich jak 
werandy, tarasy i garaże 

- Zabudowa rekreacyjna (wiaty, przechowywanie sprzętu rekreacyjnego, itp.):  
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- maksymalna wysokość zabudowy od naturalnego poziomu terenu przy wejściu do 
kalenicy dachu nie więcej niż 6,0 m 

- Forma i geometria dachu   dach dwuspadowy lub wielospadowy, o nachyleniu połaci 25º-
45º, bez określania kierunku kalenicy 

d) Wykończenie zewnętrzne  
- Zakaz stosowania wykończenia elewacji okładzinami z tworzyw sztucznych typu „siding” 
- Wykończenie elewacji z naturalnych materiałów – drewno, tynk, cegła i kamień , malowanie 

elewacji w jasnych kolorach stonowanych 
- Pokrycie dachu dachówką ceramiczną, betonową lub blachą dachówkową w kolorach czerwonych, 

grafitowych lub brązowych oraz gontem drewnianym lub trzciną 
e) Zakaz grodzenia działek z wykorzystaniem do wypełnień prefabrykowanych elementów 

betonowych i pełnych ogrodzeń za wyjątkiem ogrodzeń drewnianych itp. 
f) Nieprzekraczalne linie zabudowy  
- 6m od granicy działki z drogą wewnętrzną 6 KDW – jak na załączniku graficznym do uchwały 
- 10m od krawędzi skarpy – jak na załączniku graficznym do uchwały 
- 7,5m od linii średniego napięcia  - jak na załączniku graficznym do uchwały 

8. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na 
podstawie odrębnych przepisów  

Nie znajdują się tereny lub obiekty objęte ochroną na podstawie ww. przepisów  

9. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem 

a) Zakaz podziału wtórnego  
b) Dopuszcza się wydzielenie działki dla lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej, do tak 

wydzielonej działki wymagane jest zapewnienie służebności dojścia i dojazdu 

10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy : 

a) Nie ustala się 

11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 

a) Zasady obsługi komunikacyjnej zgodnie z ustaleniami ogólnymi,  

• Ustalenia szczegółowe:  
- Lokalizacja miejsc postojowych na terenie własnej działki w ilości minimum 1 miejsce 

postojowe na 1 mieszkanie i 1miejsce postojowe na 1 pokój do wynajęcia oraz 1 miejsce 
postojowe na 25m

2
 powierzchni użytkowej usług gastronomii lub handlu 

b) Sieci infrastruktury technicznej: 
- Zaopatrzenie w wodę z wiejskiej sieci wodociągowej  
- Odprowadzenie ścieków: do kanalizacji wiejskiej, do czasu wybudowania kanalizacji sanitarnej do 

zbiornika bezodpływowego, dopuszcza się odprowadzenie ścieków sanitarnych do zbiorników 
bezodpływowych z udokumentowanym wywozem ścieków do oczyszczalni jako rozwiązanie 
tymczasowe, do czasu wykonania kanalizacji sanitarnej ; z chwilą wybudowania zbiorczej 
kanalizacji sanitarnej należy je bezwzględnie zlikwidować, a obiekt podłączyć do sieci 

- Odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo do gruntu na terenie własnej działki. Zaleca się 
gromadzenie wód opadowych i ich późniejsze gospodarcze wykorzystanie. 

- Zaopatrzenie w energię elektryczną z projektowanej na terenie planu stacji transformatorowej - 
słupowej poprzez sieć kablową nn. 0,4 kV  

- Zaopatrzenie w ciepło: indywidualne źródła ciepła na paliwa niskoemisyjne 
- Gromadzenie i usuwanie odpadów stałych –  zgodnie z przepisami odrębnymi   
c) Dopuszcza się w uzasadnionych wypadkach prowadzenie sieci infrastruktury przez tereny działek 

12.Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów 

      Nie przewiduje się 

13. Stawka procentowa związana ze wzrostem wartości nieruchomości z tytułu uchwalenia planu 
miejscowego 

    1% 

 
 
 
5. Karta dla terenów oznaczonych symbolem  5UT/KP

1. Oznaczenie   

 5 UT/KP  

2. Przeznaczenie terenu 

Teren projektowanej zabudowy usług turystycznych z parkingiem ogólnodostępnym,  
a) Funkcje dopuszczone – wczasowa, pensjonatowa (pokoje do wynajęcia), usługi turystyczne 

(obsługa terenów letniskowych wynajmowanie sprzętu itp.), gastronomia (bar, restauracja), usługi 
handlu podstawowe (do obsługi terenów letniskowych i turystycznych), towarzysząca 
mieszkaniowa dla właściciela, zarządcy lub dozorcy 

b) Funkcje wykluczone – produkcyjne, wszelkie mogące pogorszyć stan środowiska  
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3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 

• Należy kształtować skalę i formę zabudowy tak, aby gabaryty zabudowy były zgodne z 
wymaganiami w pkt. 7 karty terenu 

4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego 

- Przyjmuje się poziom hałasu w środowisku jak dla terenów przeznaczonych na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe 

- Zaleca się stosowanie nawierzchni półprzepuszczalnej lub przepuszczalne do utwardzenia dróg 
dojazdowych i miejsc postojowych 

- W przypadku lokalizacji parkingu terenowego o powyżej 10 miejscach postojowych należy 
wprowadzić zadrzewienie w stosunku 5 miejsc postojowych na 1 drzewo Lokalizowanie zieleni w 
formie grup drzew lub krzewów – wprowadzane gatunki drzew i krzewów powinny być zgodne z 
miejscowymi warunkami siedliskowymi 

5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

Nie występują 

6. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych 

Nie wyznacza się 

7. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy 
, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy 

a) Powierzchnia zabudowy dla zabudowy podstawowej – maksymalnie 20% powierzchni działki; 
dopuszcza się powiększenie powierzchni zabudowy o 5% poprzez zabudowę rekreacyjną typu 
wiaty rekreacyjne (związane z gastronomią), obiekty do przechowywania sprzętu rekreacyjnego 
itp. 
- W wypadku wydzielenia odrębnej działki dla parkingu ogólnodostępnego - maksymalnie 25% 

powierzchni działki; dopuszcza się powiększenie powierzchni zabudowy o 5% poprzez 
zabudowę rekreacyjną typu wiaty rekreacyjne (związane z gastronomią), obiekty do 
przechowywania sprzętu rekreacyjnego itp. 

b) Minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej 30% powierzchni działki – nowo 
wprowadzane gatunki drzew i krzewów winny być zgodne z miejscowymi warunkami 
siedliskowymi 

c) Charakter zabudowy: 
- budynki parterowe z poddaszem użytkowym lub z dwiema kondygnacjami nadziemnymi, 

dopuszcza się podpiwniczenie,  
- szerokość elewacji frontowej do 25 m,  
- maksymalna wysokość zabudowy od naturalnego poziomu terenu przy wejściu do 

kalenicy dachu nie więcej niż 12,0 m;  
- Forma i geometria dachu  

- dach dwuspadowy lub z kalenicami prostopadłymi do siebie, o nachyleniu połaci od 30º do 
45º, z kalenicą główną równoległą do frontu budynku, dopuszcza się lukarny i okna 
połaciowe, dopuszcza się kąt nachylenia dachu od 15° do 30º fragmentów budynku takich jak 
werandy, tarasy i garaże 

- Zabudowa rekreacyjna (wiaty, przechowywanie sprzętu rekreacyjnego, itp.):  
- maksymalna wysokość zabudowy od naturalnego poziomu terenu przy wejściu do 

kalenicy dachu nie więcej niż 6,0 m 
- Forma i geometria dachu dach dwuspadowy lub wielospadowy, o nachyleniu połaci 25º-

45º, bez określania kierunku kalenicy 
d) Wykończenie zewnętrzne  

- Zakaz stosowania wykończenia elewacji okładzinami z tworzyw sztucznych typu „siding” 
- Wykończenie elewacji z naturalnych materiałów – drewno, tynk, cegła i kamień , malowanie 

elewacji w jasnych kolorach stonowanych 
- Pokrycie dachu dachówką ceramiczną, betonową lub blachą dachówkową w kolorach czerwonych, 

grafitowych lub brązowych oraz gontem drewnianym lub trzciną 
e) Zakaz grodzenia działek z wykorzystaniem do wypełnień prefabrykowanych elementów 

betonowych i pełnych ogrodzeń za wyjątkiem ogrodzeń drewnianych itp. 
f) Nieprzekraczalne linie zabudowy – jak na rysunku planu 

8. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na 
podstawie odrębnych przepisów  

Nie znajdują się tereny lub obiekty objęte ochroną na podstawie ww. przepisów  

9. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem 

a) Dopuszcza się wydzielenie odrębnej działki dla lokalizacji parkingu ogólnodostępnego pod 
warunkiem zapewnienia dojazdu do działki przeznaczonej pod zabudowę usług turystycznych 

b) Dopuszcza się wydzielenie działki dla lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej, do tak 
wydzielonej działki wymagane jest zapewnienie służebności dojścia i dojazdu 

10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy : 
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b) Nie ustala się 

11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 

a) Zasady obsługi komunikacyjnej zgodnie z ustaleniami ogólnymi,  

• Ustalenia szczegółowe:  
- Lokalizacja miejsc postojowych na terenie własnej działki w ilości minimum 1 miejsce 

postojowe na 1 mieszkanie i 1miejsce postojowe na 1 pokój do wynajęcia oraz 1 miejsce 
postojowe na 25m

2
 powierzchni użytkowej usług gastronomii lub handlu na terenie własnej 

działki lub na parkingu ogólnodostępnym  
- Ilość miejsc parkingowych na parkingu ogólnodostępnym zgodnie z potrzebami 

b) Sieci infrastruktury technicznej: 
- Zaopatrzenie w wodę z wiejskiej sieci wodociągowej  
- Odprowadzenie ścieków: do kanalizacji wiejskiej, do czasu wybudowania kanalizacji sanitarnej do 

zbiornika bezodpływowego, dopuszcza się odprowadzenie ścieków sanitarnych do zbiorników 
bezodpływowych z udokumentowanym wywozem ścieków do oczyszczalni jako rozwiązanie 
tymczasowe, do czasu wykonania kanalizacji sanitarnej ; z chwilą wybudowania zbiorczej 
kanalizacji sanitarnej należy je bezwzględnie zlikwidować, a obiekt podłączyć do sieci 

- Odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo do gruntu na terenie własnej działki  
- Zaopatrzenie w energię elektryczną z projektowanej na terenie planu stacji transformatorowej - 

słupowej poprzez sieć kablową nn. 0,4 kV  
- Zaopatrzenie w ciepło: indywidualne źródła ciepła na paliwa niskoemisyjne 
- Gromadzenie i usuwanie odpadów stałych –  zgodnie z przepisami odrębnymi   
c) Dopuszcza się w uzasadnionych wypadkach prowadzenie sieci infrastruktury przez tereny działek 

12.Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów 

      Nie przewiduje się 

13. Stawka procentowa związana ze wzrostem wartości nieruchomości z tytułu uchwalenia planu 
miejscowego 

    1% 

 
6. Karta dla terenu 6KDW 
1. Oznaczenie  

6 KDW 

2. Przeznaczenie terenu 

Projektowana droga wewnętrzna  

3. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

- Nie występują 

4. Zasady ochrony środowiska , przyrody i krajobrazu kulturowego 

-stosuje się przepisy ogólne 

5. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych 

Nie wyznacza się 

6. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 

- Projektowana droga wewnętrzna - włączenie do istniejącej drogi wojewódzkiej nr 228 poprzez 
istniejący wjazd 

- Droga dojazdowa do terenów 1 UTL , 2UTL i 4UT/UG, 5UT/KP  
- Szerokość w liniach rozgraniczających – minimum 8 i 10m , jak na załączniku graficznym nr do 

planu 
- Lokalizacja w liniach rozgraniczających drogi sieci infrastruktury technicznej oraz słupowej stacji 

transformatorowej 
- Odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo do gruntu na terenie własnej działki  

7. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów 

Nie przewiduje się 

8. Stawka procentowa związana ze wzrostem wartości nieruchomości z tytułu uchwalenia planu 
miejscowego 

1% 

 
7. Karta dla terenu 7KDW 

1. Oznaczenie  

7 KDW 

2. Przeznaczenie terenu 

Projektowana droga wewnętrzna  

3. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

- Nie występują 

4. Zasady ochrony środowiska , przyrody i krajobrazu kulturowego 

- stosuje się przepisy ogólne 
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5. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych 

Nie wyznacza się 

6. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 

- Projektowana droga wewnętrzna - włączenie do istniejącej drogi gminnej dz. nr 355/1 
- Droga dojazdowa do terenu 3 UTL  
- Szerokość w liniach rozgraniczających – minimum 6, 8 i 10m , jak na załączniku graficznym do 

planu 
- Lokalizacja w liniach rozgraniczających drogi sieci infrastruktury technicznej 
- Odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo do gruntu na terenie własnej działki  

7. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów 

Nie przewiduje się 

8. Stawka procentowa związana ze wzrostem wartości nieruchomości z tytułu uchwalenia planu 
miejscowego 

1% 

 

§ 7

Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania prze-

strzeni publicznych

Na obszarze objCtym planem nie znajduj> siC przestrze-

nie publiczne w rozumieniu definicji zawartych w ustawie o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 8

Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 

obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na podstawie 

odrCbnych przepisów, w tym terenów górniczych, a takce 

naraconych na niebezpieczeMstwo powodzi oraz zagroco-

nych osuwaniem siC mas ziemnych

1. Na obszarze objCtym planem nie znajduj> siC tereny lub 

obiekty objCte ochron> na podstawie ww. przepisów.

§ 9

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

komunikacji i infrastruktury technicznej

1. Obsługa komunikacyjna

1) Powi>zanie z zewnCtrznym układem komunikacyjnym 

zapewniaj> drogi publiczne:

- Istniej>ca droga gminna i droga wojewódzka nr 

228

2) WewnCtrzna obsługa komunikacyjna obszaru planu 

odbywać siC bCdzie poprzez projektowane drogi 

wewnCtrzne – dojazdowe.

3) Linie rozgraniczaj>ce ulice i ci>gi piesze mog> podle-

gać uWciWleniu i niewielkim korektom przebiegu na pod-

stawie zatwierdzonych projektów zagospodarowania 

terenu i projektów budowlanych ulic i ci>gów pieszych, 

pod warunkiem sporz>dzenia ich z uwzglCdnieniem 

zasad okreWlonych ustaleniami niniejszego planu.

4) Ustalenia dotycz>ce poszczególnych terenów komu-

nikacji zawarte s> w kartach terenu w § 6 niniejszej 

uchwały
2. Zaopatrzenie w wodC z wiejskiej sieci wodoci>gowej po 

jej rozbudowie

3. Odprowadzenie Wcieków: do kanalizacji wiejskiej, do 

czasu wybudowania kanalizacji sanitarnej do zbiornika 

bezodpływowego, dopuszcza siC odprowadzenie 

Wcieków sanitarnych do zbiorników bezodpływowych z 

udokumentowanym wywozem Wcieków do oczyszczalni 

jako rozwi>zanie tymczasowe, do czasu wykonania 

kanalizacji sanitarnej; z chwil> wybudowania zbiorczej 

kanalizacji sanitarnej nalecy je bezwzglCdnie zlikwidować, 
a obiekt podł>czyć do sieci

4. Odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo do 

gruntu na terenie własnej działki

5. Zaopatrzenie w ciepło: indywidualne aródła ciepła na 

paliwa niskoemisyjne

6. Gromadzenie i usuwanie odpadów stałych – do szczel-

nych pojemników usytuowanych na działce z wywozem 

na wysypisko Wmieci zgodnie z uchwał> o utrzymaniu 

porz>dku i czystoWci w gminie Parchowo.

7. Zaopatrzenie w energiC elektryczn> z projektowanej 

słupowej stacji transformatorowej poprzez projektowa-

n> sieć kablow> nn. 0,4 kV - na warunkach okreWlonych 

przez gestora -  Miejsce lokalizacji słupowej stacji trans-

formatorowej z liniach rozgraniczaj>cych drogi 6KDW 

– miejsce lokalizacji jak na rysunku planu

8. Zaopatrzenie w ciepło - indywidualne aródła ciepła na 

paliwa niskoemisyjne

9. Gospodarka odpadami – zgodnie z przepisami ogólny-

mi, w tym uchwał> o utrzymaniu porz>dku i czystoWci w 

gminie Parchowo.

10. Szczegółowe zasady modernizacji, rozbudowy i budo-

wy systemów infrastruktury technicznej znajdujC siC w 

kartach terenu

§ 10

1. Zobowi>zuje siC Wójta Gminy do:

1) niezwłocznego przekazania niniejszej uchwały wraz z 

dokumentacj> planistyczn> Wojewodzie Pomorskie-

mu w celu oceny jej zgodnoWci z prawem i ogłosze-

nia uchwały w Dzienniku UrzCdowym Województwa 

Pomorskiego

2) umieszczenia niniejszej uchwały wraz z czCWci> gra-

ficzn> na okres 14 dni na tablicy ogłoszeM UrzCdu 

Gminy w Parchowie

3) umocliwienia zainteresowanym osobom wgl>du do 

dokumentów przedstawiaj>cych plan i wydania tych 

dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzeb-

nych im wyrysów i wypisów na zasadach okreWlonych 

w art. 30 ust. 1 wymienionej ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym

§ 11

Uchwała wchodzi w cycie z upływem 30 dni od daty 

ogłoszenia jej w Dzienniku UrzCdowym Województwa 

Pomorskiego.

 Przewodnicz>cy

Rady Gminy

Andrzej Strojk
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  Zał>cznik nr 2

  Do Uchwały Nr XXVIII/181//2009

  Rady Gminy Parchowo

  z dnia 23 lutego 2009 r.

ROZSTRZYGNIBCIE

 

w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 

działek o numerach 353, 354/2 i 355/3 oraz czCWci działki nr 

351/2 we wsi Parchowski Młyn, obrCb Parchowo.

W myWl postanowieM zawartych w art. 20 ust. 1 ustawy 

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-

niu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z póaniejszymi 

zmianami) projekt miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru działek o numerach 353, 354/2 

i 355/3 oraz czCWci działki nr 351/2 we wsi Parchowski Młyn 

wraz z prognoz> oddziaływania na Wrodowisko był wyłocony 

do publicznego wgl>du od dnia 02 grudnia 2008 r. do dnia 07 

stycznia 2009 r. i w terminie ustalonym do składania wnio-

sków, to jest do dnia 30 stycznia 2009 r. cadnych uwag do 

wyłoconego projektu planu nie wniesiono.

  Zał>cznik nr 3

  Do Uchwały Nr XXVIII/181//2009

  Rady Gminy Parchowo

 z dnia 23 lutego 2009 r.

ROZSTRZYGNIBCIE

 w sprawie sposobu realizacji inwestycji z zakresu infra-

struktury technicznej zapisanych w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek o 

numerach 353, 354/2 i 355/3 oraz czCWci działki nr 351/2 

we wsi Parchowski Młyn, obrCb Parchowo.

W myWl postanowieM zawartych w art. 20 ust. 1 ustawy 

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z póaniejszymi zmia-

nami) stwierdza siC co nastCpuje:

Ustalenia zawarte w miejscowym planie zagospoda-

rowania przestrzennego dla obszaru działek o numerach 

353, 354/2 i 355/3 oraz czCWci działki nr 351/2 we wsi Par-

chowski Młyn nakładaj> obowi>zek realizacji inwestycji celu 

publicznego tj. sieci wodoci>gowej, kanalizacji sanitarnej 

oraz wykonania dróg wewnCtrznych. Droga wewnCtrzna, 

oznaczona symbolem 6KDW stanowi dojazd do gruntów 

stanowi>cych mienie komunalne gminy Parchowo. Droga 

wewnCtrzna oznaczona symbolem 7KDW obsługuje działki, 

bCd>ce własnoWci> prywatn>.

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej dotycz>ce 

budowy sieci wodoci>gowej, kanalizacji sanitarnej oraz drogi 

wewnCtrznej oznaczonej symbolem 6KDW wykonywane 

bCd> etapowo w zalecnoWci od stopnia realizacji planu (w 

miarC rozwoju budownictwa na przedmiotowym osiedlu).

Zasady finansowania inwestycji celu publicznego zdefi-

niowane w przepisach o finansach publicznych realizować 
siC bCdzie w oparciu o ustalenia zawarte w Wieloletnim 

Planie Inwestycji i corocznie uchwalany budcet gminy, w 

którym kacdorazowo okreWli siC zakres projektowanych 

inwestycji oraz wysokoWć i aródło pozyskiwania niezbCd-

nych Wrodków.

1525

 UCHWAŁA Nr XXIV/312/09

Rady Miasta Sopotu

 z dnia 6 marca 2009 r.

 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Zamkowa Góra                

w mieWcie Sopocie

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

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

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

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

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

poz. 880, z 2008 r. Nr 123, poz. 803) i art. 18 ust. 2 pkt 5, 

art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz>dzie 

gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm.: z 2002 r. 

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

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

i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, 

poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, 

z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i 181 poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 

48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. 

Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458. Rada Miasta Sopotu 

uchwala, co nastCpuje:

§ 1

Stwierdza siC zgodnoWć z ustaleniami „Studium uwa-

runkowaM i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

miasta Sopotu” i uchwala siC miejscowy plan zagospoda-

rowania przestrzennego rejonu ulicy Zamkowa Góra w 

mieWcie Sopocie oznaczony symbolem R-1/04, zwany dalej 

„planem”, obejmuj>cy teren o pow. 12,98 ha w granicach, 

które przebiegaj>:

- od wschodu wzdłuc krawCdzi Klifu Sopockiego;

- od południa wzdłuc zejWcia do morza na przedłuceniu 

ulicy SCpiej i wzdłuc ulicy SCpiej;

- od zachodu wzdłuc Alei NiepodległoWci;

- od północy wzdłuc rzeki Swelini i granicy „ucytku 

ekologicznego” doliny rzeki Swelini.

- w granicach jak na rysunku planu stanowi>cym zał>cznik 

do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Ustala siC podział obszaru objCtego planem na 18 terenów 

wydzielonych liniami rozgraniczaj>cymi, oznaczonych 

symbolami od 01 do 18 oraz ich przeznaczenie wg 

nastCpuj>cej klasyfikacji:

1) tereny zabudowy usługowej

- MNr – Zabudowa usługowa o charakterze reprezen-

tacyjnym, zabudowa mieszkaniowa rezydencjonal-

na

 Tereny zabudowy usługowej o charakterze repre-

zentacyjnym, zwi>zanej ze specyfik> działalnoWci 

przystosowanej do reprezentowania instytucji i ich 


