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 UCHWAŁA Nr XXIII/153/09

Rady Gminy w Karsinie

 z dnia 26 marca 2009 r.

 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 dla fragmentu wsi Borsk gm. Karsin.

  Na podstawie 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, Dz. U. z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 

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

Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, Dz. U. z 

2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237), Rada Gminy 

w Karsinie uchwala, co nastCpuje:

§ 1

1. Zgodnie z uchwał> Nr XIV/92/08 Rady Gminy w Karsinie 

z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie przyst>pienia do 

sporz>dzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla fragmentu wsi Borsk gm. Karsin, po 

stwierdzeniu zgodnoWci ze Studium uwarunkowaM i kie-

runków zagospodarowania przestrzennego Gminy Karsin 

przyjCtym uchwał> Rady Gminy Karsin Nr XXVIII/197/01 

z dnia 27 kwietnia 2001 r., uchwala siC miejscowy plan za-

gospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Borsk 

gm. Karsin, zwany dalej planem.

2. Przedmiotem niniejszego miejscowego planu zagospoda-

rowania przestrzennego s> tereny o obiektów gospodarki 

rolnej, leWnej i rybackiej, tereny energetyki, tereny zagro-

cenia powodzi>, tereny wód Wrodl>dowych oraz tereny 

komunikacji. Obszar planu obejmuje tereny działek 165/2, 

166 i czCWć działki 174 we wsi Borsk o ł>cznej powierzchni 

2,69 ha.

3. Integraln> czCWci> uchwały s>:

1) rysunek miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego w skali 1:2000, stanowi>cy zał>cznik nr 1; 

wraz z wyrysem ze Studium uwarunkowaM i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Karsin;

2) rozstrzygniCcia w sprawie sposobu realizacji oraz za-

sad fi nansowania inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które nalec> do zadaM własnych gminy, 

stanowi>ce zał>cznik nr 2;

3) rozstrzygniCcia w sprawie uwag wniesionych do projektu 

planu, stanowi>ce zał>cznik nr 3.

4. Ustalenia planu miejscowego sformułowano w formie:

1) postanowieM ogólnych, w których okreWlono zasady 

konstrukcji ustaleM planu oraz defi nicje pojCć ucytych 

w planie;

2) ustaleM ogólnych, w których okreWlono ustalenia dla 

całego obszaru planu;

3) ustaleM szczegółowych obowi>zuj>cych dla wyznaczo-

nych w planie terenów elementarnych;

4) przepisy koMcowe.

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

§ 2

1. Obszar objCty planem został podzielony na 5 terenów 

elementarnych.

2. Przez teren elementarny rozumie siC teren wydzielony 

liniami rozgraniczaj>cymi o jednakowych zasadach za-

gospodarowania. Kacdy teren elementarny oznaczono 

symbolem liczbowo-literowym, który stanowi tzw. symbol 

terenu. Pierwsza liczba oznacza numer kolejny terenu, 

symbole literowe oznaczaj> przeznaczenie terenu według 

klasyfi kacji okreWlonej w § 3 ust. 1.

3. Dla kacdego terenu elementarnego obowi>zuje suma usta-

leM ogólnych, szczegółowych i przepisów koMcowych.

4. Na rysunku planu zawarto nastCpuj>ce ustalenia:

1) granice planu;

2) linie rozgraniczaj>ce tereny o rócnych funkcjach lub 

rócnych zasadach zagospodarowania;

3) nieprzekraczalne linie zabudowy;

4) przeznaczenie terenów;

5) granice stref objCtych ochron> na podstawie przepisów 

odrCbnych.

5. Pozostałe oznaczenia na rysunku planu stanowi> informa-

cje nie bCd>ce ustaleniami planu. S> to:

1) strefy zieleni wolne od zabudowy;

2) orientacyjna lokalizacja urzadzeM hydrotechnicznych;

3) proponowane podziały na działki budowlane;

§ 3

1. Na potrzeby niniejszego planu ustala siC nastCpuj>ce 

przeznaczenia terenów:

1) teren obiektów słuc>cych prowadzeniu racjonalnej 

gospodarki rolnej, leWnej i rybackiej, dopuszcza siC 

lokalizacjC urz>dzeM wodnych oznaczone na rysunku 

symbolem RLR;

2) tereny urz>dzeM wodnych – elektrownia wodna, ozna-

czone na rysunku planu symbolem E – tereny obiektów 

oraz urz>dzeM energetyki wodnej – elektrownia wodna; 

dopuszcza siC lokale ucytkowe integralnie zwi>zane z 

prowadzon> działalnoWci>;

3) tereny wód Wródl>dowych płyn>cych oznaczone na ry-

sunku planu symbolem WS – tereny wód Wródl>dowych 

– kanał rzeki Wdy wraz z obwałowaniami i urz>dzeniami 

hydotechnicznymi; dopuszcza siC urz>dzanie dojazdów, 

obiektów budowlanych i hydrotechnicznych obsługuj>-

cych elektrownie wodn>;

4) obszar bezpoWredniego zagrocenia powodzi> oznaczony 

na rysunku planu symbolem ZZ;

5) tereny dróg wewnCtrznych oznaczone na rysunku planu 

symbolem KDW;

2. WyjaWnienie pojCć ucytych w niniejszym planie.

1) nieprzekraczalne linie zabudowy – linie, których nie 

nalecy przekraczać przy lokalizacji Wcian nowych bu-

dynków oraz rozbudowie istniej>cych; dopuszcza siC 

wysuniCcie przed liniC zabudowy czCWci obiektu (np.: 

w postaci ryzalitu, wykusza, balkonu, loggi lub innej) o 

kubaturze nie wiCkszej nic 40m3, jednak wysuniCcie to 

nie moce być wiCksze nic 2 m;

2) szerokoWć wydzielanej działki budowlanej – szerokoWć 
działki, któr> nalecy mierzyć wzdłuc drogi wewnCtrznej 

lub dojazdu;

3) wielkoWć powierzchni zabudowy – stosunek procentowy 

powierzchni zabudowy wszystkich budynków znaj-

duj>cych siC na danej działce do powierzchni działki; 

do obliczenia wielkoWci powierzchni zabudowy nalecy 

przyj>ć fragment powierzchni działki znajduj>cy siC w 

liniach rozgraniczaj>cych terenu elementarnego prze-

znaczonego pod zabudowC;

4) wymagania parkingowe – wymagana minimalna iloWć 
miejsc postojowych, któr> nalecy zapewnić na terenie 

działki budowlanej;
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5) wysokoWć zabudowy – pionowy wymiar obiektów budow-

lanych mierzony od poziomu terenu do najwycej połoco-

nej czCWci obiektu; dla budynków mierzony od poziomu 

terenu przy najnicej połoconym wejWciu do budynku, do 

kalenicy b>da najwycszego punktu przekrycia dachu.

Rozdział 2. Ustalenia ogólne

§ 4

1. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) stosowanie w ci>gach i zespołach zabudowy typów bu-

dynków o podobnej wielkoWci, fakturze elewacji, kształcie 

dachu i kolorystyce,

2) dopuszcza siC lokalizowanie reklam, znaków informa-

cyjnych na budynkach, obiektach małej architektury pod 

warunkiem, ce nie utrudniaj> korzystania lub ucytkowa-

nia tych obiektów i caden ich wymiar nie przekracza 100 

cm.

2. Ustalenia dotycz>ce sposobów tymczasowego zagospo-

darowania:

1) do czasu realizacji inwestycji na poszczególnych tere-

nach funkcjonalnych dopuszcza siC utrzymanie dotych-

czasowego zagospodarowania i ucytkowania terenów.

3. Szczegółowe warunki scalania i podziału nieruchomoWci:

1) plan ustala mocliwoWć ł>czenia i dokonywania podziałów 

istniej>cych działek w celu:

a) wyodrCbnienia nowych działek według zasad zawar-

tych w ustaleniach szczegółowych dla poszczegól-

nych terenów,

b) powiCkszenia s>siedniej nieruchomoWci lub regulacji 

istniej>cych granic działki na podstawie wymagaM 

zawartych w przepisach odrCbnych.

2) dopuszcza siC podziały nieruchomoWci wzdłuc linii 

rozgraniczaj>cych tereny elementarne niezalecnie od 

ustaleM zawartych w kartach terenów;

3) minimalne wielkoWci działek budowlanych oraz szero-

koWci wydzielanych działek nie dotycz> działek wydzie-

lanych pod infrastrukturC drogow> i techniczn>;

4) szczegółowe zasady podziału nieruchomoWci okreWlone 

w ustaleniach w kartach terenów dotycz> nowych wy-

dzieleM;

5) na obszarze planu nie wystCpuj> tereny wymagaj>ce 

przeprowadzenia scaleM i podziałów nieruchomoWci.

4. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kultu-

rowego:

1) W całym obszarze wprowadza siC obowi>zek:

a) powierzchnia biologicznie czynna dla terenów usług 

turystyki, wypoczynku i rekreacji nadwodnej – min. 

35%,

b) ogrzewania budynków z lokalnych aródeł ciepła z 

zaleceniem stosowania technologii i paliw ekologicz-

nych,

c) gromadzenia i selekcji odpadów na posesjach w 

urz>dzeniach przystosowanych do ich gromadzenia 

zgodnie z systemem oczyszczania przyjCtym w go-

spodarce komunalnej gminy,

d) usuwania i utylizacji odpadów wytwarzanych w 

ramach usług i produkcji, zgodnie z ustaleniami 

przepisów odrCbnych,

e) zachowania walorów Wrodowiska przyrodniczego, w 

tym istniej>cej zieleni, pojedynczych drzew i krzewów 

oraz ich skupisk, obowi>zuje zakaz wycinania drzew, 

oprócz przypadków bezpoWredniego zagrocenia lub 

w zarysie lokalizacji obiektów liniowych i kubaturo-

wych,

f)  ochrony istniej>cych rowów melioracyjnych i cieków 

wodnych poprzez zakaz wykonywania ogrodzeM w 

odległoWci mniejszej nic 1,5 m od ich linii brzego-

wej,

g) ochrony oczek oraz drobnych cieków wodnych, 

utrzymanie ich naturalnego charakteru,

h) na etapie projektowania i realizacji inwestycji nalecy 

zapewnić warunki niezbCdne do ochrony siedlisk 

przyrodniczych oraz siedlisk gatunków obszaru Na-

tura 2000 „Bory Tucholskie;

5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej:

W granicach planu brak obiektów i stref objCtych ochron> 

konserwatorsk>.

6. Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania przestrzeni 

publicznych drogi wewnCtrznej oraz kajakowego szlaku 

wodnego na kanale Wdy i rzece Wdzie ustala siC nastC-

puj>ce wymagania:

1) zagospodarowanie terenu w obrCbie drogi wewnCtrznej 

oraz przystani kajakowych zwi>zanych ze spławianiem 

kajaków z kanału do rzeki Wdy w sposób umocliwiaj>cy 

bezkolizyjne korzystanie osobom niepełnosprawnym.

2) zharmonizowanie kolorystyki i rodzajów materiałów 

ucytych do:

a) budowy nawierzchni, w szczególnoWci chodników, 

placów, miejsc postojowych,

b) urz>dzeM wyposacenia (latarnie, kosze, ławki itp.),

c) budowli i urz>dzeM technicznych (szafki energetyczne 

i telekomunikacyjne, stacje transformatorowe itp.);

7. Tereny lub obiekty znajduj>ce siC w obszarze planu, pod-

legaj>ce ochronie na podstawie przepisów odrCbnych:

1) cały obszar planu znajduje siC w otulinie Wdzydzkiego 

Parku Krajobrazowego – stosuje siC przepisy o ochronie 

przyrody,

2) cały obszar planu znajduje siC w granicach Obszaru 

Chronionego Krajobrazu „Bory Tucholskie” – stosuje siC 

przepisy o ochronie przyrody, w tym obecnie obowi>zuje 

zakaz lokalizowania obiektów budowlanych w pasie 

szerokoWci 100m od linii brzegu rzeki z wyj>tkiem urz>-

dzeM wodnych oraz obiektów słuc>cych prowadzeniu 

racjonalnej gospodarki rolnej, leWnej i rybackiej,

3) cały obszar planu znajduje siC w granicach projektowa-

nego obszaru Natura 2000 (wg listy rz>dowej), Jeziora 

Wdzydzkie (kod obszaru PLH 220034) – stosuje siC 

przepisy o ochronie przyrody,

4) czCWć terenu planu znajduje siC w granicach obszaru 

bezpoWredniego zagrocenia powodzi> – stosuje siC prze-

pisy prawa wodnego, w tym ograniczenia wynikaj>ce z 

art. 82 i 40 ustawy „Prawo wodne”,

5) prace budowlane zwi>zane z wprowadzeniem zainwe-

stowania nalecy prowadzić z uwzglCdnieniem przepisów 

dotycz>cych ochrony gatunkowej roWlin, zwierz>t i grzy-

bów: tj. Rozporz>dzenia Ministra Vrodowiska z dnia 9 

lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko wystCpuj>cych 

roWlin objCtych ochron> (Dz. U. Nr 168, poz. 1764), 

Rozporz>dzenia Ministra Vrodowiska z dnia 28 wrzeWnia 

2004 r. w sprawie dziko wystCpuj>cych zwierz>t objCtych 

ochron> (Dz. U. Nr 220, poz. 2237), Rozporz>dzenia 

Ministra Vrodowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie ga-

tunków dziko wystCpuj>cych grzybów objCtych ochron> 

(Dz. U. Nr 168, poz. 1765) oraz ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o ochronie zwierz>t (t.j. w Dz. U. z 2003 r., Nr 

106, poz. 1002 ze zm.);

8. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów ko-

munikacji:

1) obsługC komunikacyjn> obszaru objCtego planem 

stanowi istniej>ca droga gminna wzdłuc kanału Wdy 

przylegaj>ca do granic planu, dopuszcza siC dojazdy 

drog> techniczn> poprowadzon> na koronie wału kanału 

rzeki Wdy zgodnie z przepisami odrCbnymi;

2) rozwi>zania dojazdów na obszarze planu stanowi droga 

wewnCtrzna zgodnie z ustaleniami szczegółowymi;

3) warunki w zakresie urz>dzania miejsc parkingowych:

Poz. 1337



Dziennik UrzCdowy

Województwa Pomorskiego Nr 67 — 4508 — Poz. 1337

a) obowi>zuj> wskaaniki parkingowe do obliczania zapo-

trzebowania inwestycji na iloWć miejsc parkingowych 

dla samochodów osobowych podane w ustaleniach 

szczegółowych,

b) zakaz lokalizacji stałych miejsc parkingowych dla 

samochodów ciCcarowych.

9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury 

technicznej:

1) dopuszcza siC lokalizacjC sieci i urz>dzeM infrastruktury 

technicznej we wszystkich strefach funkcyjnych;

2) realizacjC nowych obiektów nalecy skoordynować z 

uzbrojeniem terenu w infrastrukturC techniczn>:

a) woda – z sieci wodoci>gowej lub ujCć indywidual-

nych,

b) elektrycznoWć – z sieci elektrycznej,

c) ogrzewanie – z indywidualnych niskoemisyjnych 

aródeł ciepła,

d) Wcieki sanitarne – do sieci kanalizacji sanitarnej, do 

czasu realizacji sieci dopuszcza siC inne rozwi>zania 

zgodnie z przepisami odrCbnymi,

e) wody opadowe – do czasu realizacji sieci kanalizacji 

deszczowej dopuszcza siC rozwi>zania zgodnie z 

przepisami odrCbnymi – z powierzchi komunika-

cyjnych i utwardzonych placów, po odpowiednim 

podczyszczeniu dopuszcza siC do gruntu – stosuje 

siC przepisy prawa wodnego,

10. Ustala siC nastCpuj>ce stawki procentowe słuc>c> nali-

czeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartoWci nierucho-

moWci w wyniku uchwalenia planu:

1) dla terenu 1.RLR – 30%,

2) dla terenu 2.E – 30%,

3) dla terenu 3. WS – 0%,

4) dla terenu 4.KDW – 0%,

5) dla terenu 5.ZZ – 0%.

Rozdział 3
Ustalenia szczegółowe dla poszczególnych 

terenów

§ 5

1. Teren 1.RLR

1) przeznaczenie terenu – teren obiektów słuc>cych prowa-

dzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leWnej i rybackiej, 

dopuszcza siC lokalizacjC urz>dzeM wodnych;

2) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu:

a) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysun-

kiem planu,

b) wielkoWć powierzchni zabudowy– max. 2% po-

wierzchni działki,

c) wysokoWć zabudowy – max. 9 m,

d) dachy strome dwuspadowe o połaciach symetrycz-

nych, o k>cie nachylenia 45-50o,

e) dopuszcza siC lokalizacjC obiektów budowlanych 

infrastruktury technicznej,

f)  dopuszcza siC lokalizacjC oczek wodnych i stawów 

retencyjnych,

g) wymagania parkingowe – min. 1 miejsce,

h) poziom parteru na wysokoWci nie wiCkszej nic 
0,5m;

3) zasady podziału nieruchomoWci: dopuszcza siC podziały 

wzdłuc linii rozgraniczaj>cych tereny o rócnym przezna-

czeniu,

4) dojazd – od drogi wewnCtrznej 4.KDW, dopuszcza siC 

dojazd od drogi technicznej na terenie 3.WS.

5) zalecenia, zasady ochrony, nakazy, zakazy:

a) kolorystyka, charakter oraz materiał dachu, elewa-

cji i ogrodzeM musz> być jednakowe lub podobne 

dla wszystkich obiektów na działce; zakazuje siC 

stosowania kolorów jaskrawych dla Wcian i dachów; 

zakazuje siC stosowania okładzin Wcian z tworzyw 

sztucznych,

b) zaleca siC urz>dzenie przyobiektowej zieleni o funk-

cjach estetycznych oraz zieleni o funkcjach izolacyj-

nych od strony dojazdów,

c) zaleca siC stosowanie prostej bryły na planie prosto-

k>ta, tradycyjnych materiałów budowlanych (cegła, 

kamieM, drewno) oraz stonowanej kolorystyki nawi>-

zuj>cej do lokalnej tradycji,

2. Teren 2.E

1) przeznaczenie terenu – teren urz>dzeM wodnych – elek-

trownia wodna;

2) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu:

a) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysun-

kiem planu, dopuszcza siC usytuowanie budynków 

elektrowni wodnej na granicy z terenen 3.Wp,

b) wielkoWć powierzchni zabudowy– max. 20% po-

wierzchni działki,

c) wysokoWć zabudowy – max. 9 m, dla wolnostoj>cych 

garacy i obiektów gospodarczych – max. 7 m,

d) dachy strome dwuspadowe o połaciach symetrycz-

nych, o k>cie nachylenia 45-50o,

e) dopuszcza siC lokalizacjC obiektów budowlanych 

infrastruktury technicznej,

f)  wymagania parkingowe – min. 1 miejsce,

g) poziom parteru na wysokoWci nie wiCkszej nic 
0,5m;

3) zasady podziału nieruchomoWci:

a) minimalna powierzchnia wydzielanej działki budow-

lanej – 500 m2,

4) dojazd – od drogi wewnCtrznej 4.KDW, dopuszcza siC 

dojazd od drogi technicznej na terenie 3.WS.

5) zalecenia, zasady ochrony, nakazy, zakazy:

a) kolorystyka, charakter oraz materiał dachów, elewa-

cji i ogrodzeM musz> być jednakowe lub podobne 

dla wszystkich obiektów na działce; zakazuje siC 

stosowania kolorów jasktrawych dla Wcian i dachów; 

zakazuje siC stosowania okładzin Wcian z tworzyw 

sztucznych,

b) zaleca siC urz>dzenie przyobiektowej zieleni o funk-

cjach estetycznych oraz zieleni o funkcjach izolacyj-

nych od strony dojazdów,

c) zaleca siC stosowanie prostej bryły na planie prosto-

k>ta, tradycyjnych materiałów budowlanych (cegła, 

kamieM, drewno) oraz stonowanej kolorystyki nawi>-

zuj>cej do lokalnej tradycji,

d) nalecy przyj>ć rozwi>zania projektowo-realizacyjne, 

które zabezpiecz> gatunki ryb objCte ochron> oraz 

nie bCd> naruszać zakazu, o którym mowa w § 2

ust. 1 rozporz>dzenia Wojewody Pomorskiego 

nr 5/05,

e) zakaz realizacji przedsiCwziCć mog>cych znacz>co 

oddziaływać na Wrodowisko; mocliwe jest odstCp-

stwo od zakazu w odniesieniu do przedsiCwziCć 
mog>cych znacz>co oddziaływać na Wrodowisko, 

dla których sporz>dzenie raportu o oddziaływaniu na 

Wrodowisko nie jest obowi>zkowe, jeceli przeprowa-

dzona procedura oceny oddziaływania na Wrodowisko 

wykazuje brak niekorzystnego wpływu na przyrodC 

OchK, zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzadzenia Wo-

jewody Pomorskiego nr 23/07 z dnia 6 lipca 2007 r. 

zmieniaj>cego rozporz>dzenie w sprawie obszarów 

chronionego krajobrazu w województwie pomorskim 

(Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 117, poz. 2036);
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3. Teren 3.WP

1) przeznaczenie terenu – wody Wródl>dowe płyn>ce;

2) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu:

a) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysun-

kiem planu,

b) dopuszcza siC lokalizacjC obiektów budowlanych oraz 

obiektów hydrotechnicznych zwi>zanych z funkcjono-

waniem elektrowni wodnej, w tym realizowanie dróg 

dojazdowych, umocnieM brzegów i dna kanału Wdy, 

realizacjC przegrody kanału Wdy piCtrz>cej wodC 

wraz z zastawkami, kanału doprowadzaj>cego wodC 

do elektrowni z mostkiem w koronie obwałowania dla 

drogi technicznej,

3) zasady podziału nieruchomoWci:

  nie ustala siC;

4) dojazd – istniej>cy dojazd drogami technicznymi na 

terenie 3.WS.

5) zalecenia, zasady ochrony, nakazy, zakazy:

  a) zgodnie z ustaleniami ogólnymi;

4. Teren 4.KDW

1) przeznaczenie terenu – droga wewnetrzna;

2) zasady zagospodarowania terenu:

a) jedna jezdnia szer. min. 2,5 m,

b) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych zgodnie z 

rysunkiem planu: od 6 m;

3) zalecenia, zasady ochrony, nakazy, zakazy:

  a) zgodnie z ustaleniami ogólnymi.

5. Teren 5.ZZ

6) przeznaczenie terenu – obszar bezpoWredniego zagro-

cenia powodzi>;

7) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu:

a) dopuszcza siC lokalizacjC obiektów hydrotechnicz-

nych zwi>zanych z funkcjonowaniem elektrowni 

wodnej,

8) zasady podziału nieruchomoWci:

  nie ustala siC;

9) dojazd – istniej>cy dojazd drogami technicznymi na 

terenie 3.WS i 2.E.UT.

10) zalecenia, zasady ochrony, nakazy, zakazy:

    a) zgodnie z ustaleniami ogólnymi;

Rozdział 4. Ustalenia koMcowe

§ 6

  Wykonanie niniejszej uchwały powierza siC Wójtowi Gminy 

Karsin.

§ 7

  Uchwała wchodzi w cycie po upływie 30 dni od daty jej 

głoszenia w Dzienniku UrzCdowym Województwa Pomorskie-

go.

 Przewodnicz>cy 

Rady Gminy

Jan Narloch

Zał>cznik Nr 1 

do Uchwały Nr XXIII/153/09

Rady Gminy w Karsinie

z dnia 26 marca 2009 r.
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Zał>cznik Nr 3 

do Uchwały Nr XXIII/153/09

Rady Gminy w Karsinie

z dnia 26 marca 2009 r.

RozstrzygniCcie w sprawie sposobu realizacji oraz zasad 

fi nansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które nalec> do zadaM własnych gminy

§ 1

  Przez budowC urz>dzeM infrastruktury technicznej rozu-

mie siC zgodnie z art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o gospodarce nieruchomoWciami (Dz. U. z 2000 r. Nr 

46, poz. 543 z póan. zm.) budowC drogi oraz wybudowanie 

pod ziemi>, na ziemi albo nad ziemi> przewodów lub urz>dzeM 

wodoci>gowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycz-

nych, gazowych i telekomunikacyjnych.

§ 2

  Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkaMców, w tym 

m.in. sprawy gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz sprawy 

wodoci>gów i zaopatrzenia w wodC, kanalizacji, zaopatrzenia 

w energiC elektryczn> i ciepln> oraz gaz stanowi>, zgodnie z 

art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo-

rz>dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póan. 

zm.), zadania własne gminy.

§ 3

  Sposób realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury tech-

nicznej w zakresie planowania, wykonania i eksploatacji, 

okreWlaj> obowi>zuj>ce przepisy szczególne, w tym:

1) art. 18 ust. 1 i art. 7 ust. 4. ustawy z dnia 10 kwietnia 

1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 

z póan. zm.) okreWla, ic do zadaM własnych gminy w 

zakresie zaopatrzenia w energiC elektryczn>, ciepło i 

paliwa gazowe nalecy:

— planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, 

energiC elektryczn> i paliwa gazowe na obszarze 

gminy,

— planowanie oWwietlenia miejsc publicznych i dróg 

znajduj>cych siC na terenie gminy,

— fi nansowanie oWwietlenia ulic, placów i dróg, znajduj>-

cych siC na terenie gminy, natomiast przedsiCbiorstwa 

energetyczne zajmuj>ce siC przesyłaniem i dystrybu-

cj> energii elektrycznej, paliw gazowych lub ciepła 

s> obowi>zane zapewniać realizacjC i fi nansowanie 

budowy i rozbudowy sieci;

2) art. 3. ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbioro-

wym zaopatrzeniu w wodC i zbiorowym odprowadzaniu 

Wcieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z póan. zm.) okreWla, ic 
zbiorowe zaopatrzenie w wodC i zbiorowe odprowadza-

nie Wcieków jest zadaniem własnym gminy.

§ 4

1. Finansowanie inwestycji, o których mowa w § 2 podlega 

przepisom szczególnym, w tym m.in.: ustawie z dnia 

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

249 poz. 2104 z póan. zm.), ustawie z dnia 8 marca 

1990 r. o samorz>dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 

poz. 1591 z póan. zm.) oraz ustawie z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówieM publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 

177 z póan. zm.).

2. Wydatki inwestycyjne fi nansowane z budcetu gminy (w 

tym inwestycje, których okres realizacji przekracza jeden 

rok budcetowy) ujmowane s> w uchwale budcetowej Rady 

Gminy w Karsinie.

3. Zadania w zakresie realizacji inwestycji infrastrukturalnych 

fi nansowane bCd> zgodnie z obowi>zuj>cymi przepisami i 

Zał>cznik Nr 2

do Uchwały Nr XXIII/153/09

Rady Gminy w Karsinie

z dnia 26 marca 2009 r.
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zawartymi umowami, z budcetu gminy i ze aródeł zewnCtrz-

nych, tj. m.in.: ze Wrodków własnych przedsiCbiorstw wodo-

ci>gowo-kanalizacyjnych, energetycznych, gazowniczych 

i telekomunikacyjnych, kredytów i pocyczek, funduszy 

unijnych i innych.

1338

 UCHWAŁA Nr XXII/293/2009

Rady Miasta Sopotu

 z dnia 9 stycznia 2009 r.

 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu 

ulic Królowej Jadwigi i Haffnera w mieWcie Sopocie dla terenu oznaczonego symbolem 01.

  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 2008 r. Nr 123, poz. 

803, Nr 199 poz. 1227, Nr 201, poz. 1237) 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, 

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, 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 uwarunko-

waM i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Sopotu” i uchwala zmianC miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego rejonu ulic Królowej Jadwigi i Haffnera 

w mieWcie Sopocie uchwalonego uchwał> Nr XXIII/423/2005 

Rady Miasta Sopotu z dnia 11 lutego 2005 r. oznaczonego 

symbolem C-1/05 zwan> dalej „planem”, obejmuj>c> teren 

oznaczony symbolem 01 o powierzchni 0,89 ha w granicach 

jak na rysunku planu, stanowi>cym zał>cznik nr 1 do niniejszej 

uchwały.

§ 2

  Ustala siC jeden teren wydzielony liniami rozgraniczaj>cymi 

pokrywaj>cymi siC z granicami planu oznaczony symbolem 

dwucyfrowym 01 oraz jego przeznaczenie (główn> funkcjC) 

oznaczone symbolem literowym:

  MU – tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej (wszel-

kie formy zabudowy mieszkaniowej).

§ 3

1. WyjaWnienie ucytych pojCć:
1) intensywnoWć zabudowy okreWlaj>, ustalone w kartach 

terenu: dopuszczalna wysokoWć zabudowy oraz do-

puszczalna powierzchnia terenu przeznaczonego pod 

zabudowC;

2) wysokoWć zabudowy: wysokoWć budynku mierzona od 

naturalnej warstwicy terenu uWrednionej w granicach 

rzutu budynku do kalenicy wzglCdnie innego najwyc-
szego punktu budynku lub wg ustaleM szczegółowych 

(nie dotyczy kominów i akcentów architektonicznych);  

3) teren przeznaczony pod zabudowC: powierzchnia zabu-

dowy wyznaczona przez rzut pionowy zewnCtrznych kra-

wCdzi budynku na powierzchniC terenu; do powierzchni 

zabudowy nie wlicza siC:

— powierzchni obiektów budowlanych ani ich czCWci nie 

wystaj>cych ponad powierzchniC terenu istniej>ce-

go,

— powierzchni elementów drugorzCdnych, np. schodów 

zewnCtrznych, ramp zewnCtrznych, daszków, markiz, 

wystCpów dachowych, oWwietlenia zewnCtrznego;

4) okreWlone na rysunku planu linie zabudowy nie dotycz> 

wykuszy, balkonów, schodów, ganków wejWciowych, 

werand;

5) ustalenie zakazu podziałów działek nie dotyczy mocli-
woWci podziałów koryguj>cych i porz>dkuj>cych;

6) ustalone w planie zasady i warunki scalania i podziału 

nieruchomoWci nie dotycz> wydzieleM geodezyjnych dla 

sieci i urz>dzeM sieciowych infrastruktury technicznej;

7) stawka procentowa – podstawa do okreWlenia jednora-

zowej opłaty wnoszonej na rzecz gminy, okreWlonej w 

stosunku procentowym do wzrostu wartoWci nierucho-

moWci w zwi>zku z uchwaleniem planu na zasadach 

okreWlonych w art. 36 ust. 4 wymienionej ustawy o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

8) stan istniej>cy – stan na rok 2008;

9) okreWlone w kartach terenu wskaaniki parkowania, 

sformułowane dla okreWlonych rodzajów funkcji, w 

przypadku inwestycji polegaj>cej na zmianie sposobu 

ucytkowania, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie ist-

niej>cych obiektów budowlanych lub ich czCWci, dotycz> 

powierzchni ucytkowej powycej 80 m2;

10) okreWlenie reklama stała na obiektach budowlanych 

lub wolnostoj>ca oznacza rodzaje reklam:

— w zakresie formy: – plakat, nieoWwietlon> planszC, 

napis na markizie,

— oWwietlon> planszC lub kaseton,

— ekran reklamowy (np. billboard, baner, transpa-

rent),

— w zakresie treWci: informacjC szersz> nic nazwa 

lokalu usługowego nie zwi>zana z jego siedzib> (np. 

zawieraj>c> asortyment usług lub towarów, slogan 

reklamowy);

11) karta terenu – zbiór przepisów szczegółowych niniej-

szej uchwały odnosz>cych siC do terenu wydzielonego 

liniami rozgraniczaj>cymi.

2. Ustalenia szczegółowe planu zawiera ponicsza Karta te-

renu nr 01.

KARTA TERENU Nr 01

1. NUMER TERENU: 01.

2. POWIERZCHNIA: 0,89 ha.

3. PRZEZNACZENIE TERENU: MU teren zabudowy miesz-

kaniowo – usługowej (wszelkie formy zabudowy mieszka-

niowej), max. dla usług – 100% powierzchni ucytkowej, 

max. dla mieszkalnictwa – 100% powierzchni ucytkowej 

z wył>czeniem budynków stanowi>cych pierzejC ulicy 

Bohaterów Monte Cassino; zakres dopuszczalnych funkcji 

usługowych: lecznictwo specjalistyczne, hotele, pensjonaty, 
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