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§ 2

  Wykonanie uchwały powierza siC Zarz>dowi Powiatu Kar-
tuskiego.

§ 3

  Uchwała wchodzi w cycie po upływie 14 dni od dnia jej 
ogłoszenia w Dzienniku UrzCdowym Województwa Pomor-
skiego.

 
Przewodnicz>cy Rady

Edmund KwidziĔski

                                                                                                                                  Za cznik
                                                                                                                                  do Uchwa y Nr XXIV/235/09 
                                                                                                                                  Rady Powiatu Kartuskiego  
                                                                                                                                  z dnia 26 lutego 2009 r. 

Plan sieci  szkó  podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych  w powiecie kartuskim:

Lp. Nazwa szko y i siedziba Organ prowadz cy 

1.
Szko a Podstawowa nr 4 Specjalna w Kartuzach 

ul. 3 Maja
83-300 Kartuzy 

Powiat Kartuski 

2.
Szko a Podstawowa nr 2 Specjalna w ukowie 

ul. Gdy ska 7A 
83-330 ukowie 

Powiat Kartuski 

3.

Szko a Podstawowa nr 2 Specjalna w Dzier nie 
Szpital Specjalistyczny w Ko cierzynie  

Oddzia  Rehabilitacji Dzieci cej w Dzier nie 
ul. Szpitalna 36 

83-332 Dzier no

Powiat Kartuski 

4.
Gimnazjum nr 3 Specjalne w Kartuzach 

ul. 3 Maja
83-300 Kartuzy 

Powiat Kartuski 

5.
Gimnazjum nr 3 Specjalne w ukowie 

ul. Gdy ska 7A 
83-330 ukowie 

Powiat Kartuski 

6.

Gimnazjum Specjalne w Dzier nie 
Szpital Specjalistyczny w Ko cierzynie  

Oddzia  Rehabilitacji Dzieci cej w Dzier nie 
ul. Szpitalna 36 

83-332 Dzier no

Powiat Kartuski 
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 UCHWAŁA Nr XXV/178/2008

Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej

 z dnia 16 grudnia 2008 r.

 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

czCWci obrCbu geodezyjnego Krynica Morska dla czCWci centrum miasta.

  Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 
80, poz. 717 zm: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 
1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 
Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 
880, z 2008 r. Nr 123, poz. 803) i art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz>dzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 
220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 
214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, 
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 
172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i 
181 poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 
i Nr 173 poz. 1218) Rada Miejska w Krynicy Morskiej uchwala, 
co nastCpuje:

§ 1

  Maj>c na uwadze ustalenia “Studium uwarunkowaM i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego Krynicy Morskiej” 
uchwalonego uchwał> nr III/24/02 Rady Miasta Krynica Morska 
z 30 grudnia 2002 r. uchwala siC miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego czCWci obrCbu geodezyjnego Krynica 
Morska dla czCWci centrum miasta, zwany dalej “planem”, 
obejmuj>cy teren o powierzchni 44,18 ha, w granicach które  
przebiegaj>:

— od południowego wschodu – ulic> GdaMsk> z jej wł>-
czeniem;

— od południowego zachodu – wzdłuc lasu na działce nr 
167/13;

— od północy i północnego zachodu wzdłuc ul. Przyjaani i 
ul. Sienkiewicza z ich wł>czeniem;
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— od północnego wschodu – wzdłuc ul. bołnierzy – nie 
wł>czaj>c jej.

§ 2

1. Ustala siC podział na 67 terenów oznaczonych symbolami 
od 1 do 68, a dla komunikacji na 45 terenów, oznaczonych 
symbolami od 01 do 046 oraz ich przeznaczenie wg nastC-
puj>cej klasyfi kacji:

 Tereny zabudowy usługowej:
  U – Tereny zabudowy usługowej
 UO – Tereny zabudowy usługowej – oWwiaty
 UT – Tereny zabudowy usługowej – turystyki, wypoczynku 

i rehabilitacji
 UTs – Tereny zabudowy usługowej – turystyki, wypoczynku 

i rehabilitacji z dopuszczeniem obiektów sezonowych
 Uu – Tereny zabudowy usługowej o charakterze uzdrowi-

skowym
 UP – Tereny parkingów
 Tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej:
 MU – Tereny zabudowy usługowej, mieszkaniowej jedno-

rodzinnej, mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami
 MW – Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z 

dopuszczeniem usług
 Tereny zieleni:
 ZPL –Tereny parków leWnych
 ZP – Tereny zieleni urz>dzonej
 ZC – Tereny cmentarzy
 ZE – Tereny zieleni o wiod>cej funkcji ekologicznej
 Tereny infrastruktury:
 W – Tereny urz>dzeM wodoci>gowych
 Tereny komunikacji:
 — publicznej:
 KD-Z – Tereny publicznych dróg zbiorczych
 KD-D – Tereny publicznych dróg dojazdowych
 `KD-X – Tereny publicznych ci>gów pieszo – jezdnych
 — wewnCtrznej:
 KDW – Tereny dróg wewnCtrznych
2. Przeznaczeniem terenu moce być wiCcej nic jedna funkcja 

według klasyfi kacji przyjCtej w ustCpie 1 niniejszego para-
grafu.

3. UWciWlenie warunków zagospodarowania oraz okreWlenie 
dopuszczalnego sposobu kształtowania zabudowy dla 
poszczególnych terenów, zawarte s> w kartach terenów 
w § 7 ustCp 2. Zakres funkcji dopuszczonych na danym 
terenie jest ograniczony regulacjami zawartymi w karcie 
danego terenu.

4. Ustala siC nastCpuj>ce zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego dla obszaru opracowania planu:
1) zagospodarowanie czCWci terenu nie moce ograniczać 

mocliwoWci zagospodarowania pozostałej jej czCWci, 
zgodnego z zasadami ustalonymi w niniejszej uchwa-
le;

2) zasady kształtowania przestrzeni publicznych:
a) realizacja ustaleM planu w zakresie obrony cywilnej po-

lega na uwzglCdnieniu lokalizacji ukryć w planowanych 
do realizacji budowlach ucytecznoWci publicznej,

b) przestrzenie publiczne arancować w sposób zapewniaj>-
cy warunki publicznej aktywnoWci, m.in. poprzez czyteln> 
organizacjC ci>gów pieszych, placów; wyposacanie 
przestrzeni w niezbCdne obiekty małej architektury, urz>-
dzon> zieleM; zapewnienie odpowiedniego oWwietlenia 
przestrzeni i podWwietlenie obiektów budowlanych,

c) regulacje ogrodzeM polegaj>ce na ustaleniu zasad 
kształtowania ogrodzeM od przestrzeni publicznych – wy-
magaj>cych zgłoszenia właWciwemu organowi zgodnie 
z ustaw> Prawo Budowlane,

d) terenami publicznymi w obszarze objCtym planem s> 
nastCpuj>ce tereny:

    — tereny zieleni,
   — tereny parkingów,
  — tereny dróg publicznych.
3) wskaaniki regulacyjne dla zabudowy:
  a) intensywnoWć zabudowy wyracona przez:
     — powierzchniC zabudowy,
     — wysokoWć zabudowy,
  b) wielkoWć działki,
  c) powierzchnia biologicznie czynna,
  d) szerokoWć elewacji frontowej,
  e) geometria dachu.

5. Stawki procentowe dla poszczególnych terenów połoco-
nych na obszarze opracowania planu, na podstawie których 
ustala siC opłatC, o której mowa w Ustawie o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym, okreWlono w pkt 10 kart 
poszczególnych terenów w § 7 ust. 2 niniejszej uchwały.

6. Dopuszcza siC wznoszenie tymczasowych obiektów bu-
dowlanych na całym obszarze planu, zgodnie z ustaleniami 
szczegółowymi zawartymi w pkt 4 kart poszczególnych 
terenów w § 7 ust. 2 niniejszej uchwały, na czas nie dłucszy 
nic 120 dni.

§ 3

1. Na obszarze opracowania planu obowi>zuj> nastCpuj>ce 
zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 
dóbr kultury współczesnej:
1) Ochrona ekspozycji obszaru planu od strony Zalewu i 

Zatoki GdaMskiej polegaj>c> na:
a) utrzymaniu ukształtowania terenu oraz charaktery-

stycznych dla Mierzei WiWlanej elementów krajobrazu 
kulturowego,

b) ochronC obiektów zabytkowych w zakresie ustalonym 
w kartach terenu oraz wynikaj>cym z odrCbnych 
przepisów.

2. Na obszarze opracowania planu obowi>zuj> nastCpuj>ce 
zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kultu-
rowego:
1) Na obszarze planu wystCpuj> nastCpuj>ce formy ochro-

ny przyrody:
a) Park Krajobrazowy „Mierzeja WiWlana”;
b) Obszary Natura 2000:

— Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Zalew WiWlany 
i Mierzeja WiWlana” PLH280007 – siedliska borów 
i lasów w podmokłych zagłCbieniach;

c) pomnik przyrody nr 15/95 – d>b szypułkowy;
d) stanowiska gatunków objCtych ochron> Wcisł>:
  — dziCgiel (arcydziCgiel) litwor nadbrzecny,

     — wiciokrzew pomorski.
2) Na obszarze planu wystCpuj> drzewa o cechach pre-

dysponuj>cych do ochrony;
3) Zachowanie i wzmocnienie osnowy ekologicznej po-

przez racjonalne wykorzystanie potencjału Wrodowiska i 
kształtowanie równowagi ekologicznej obszaru planu.

4) Ochrona istniej>cego drzewostanu – w pierwszym etapie 
rozpoczCtego procesu budowlanego nalecy sporz>dzić 
inwentaryzacjC zieleni w celu zidentyfi kowania cennych 
okazów.

5) Ochrona otwartego krajobrazu wybrzecy nadzalewo-
wych.

6) Zakaz lokalizacji zakładów obsługi samochodów i stacji 
benzynowych oraz prowadzenia działalnoWci powo-
duj>cych przekroczenie dopuszczalnych standardów 
jakoWci Wrodowiska przewidywanych dla funkcji turystyki 
i wypoczynku.

7) Zakaz lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej 
z dopuszczeniem modernizacji istniej>cych.
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§ 4

  Na obszarze opracowania planu znajduj> siC nastCpuj>ce 
tereny i obiekty podlegaj>ce ochronie, ustalone na podstawie 
odrCbnych przepisów:

1) Fragment obszaru opracowania planu połocony jest w 
granicach morskiego portu rybackiego w Łysicy; wszel-
kie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodarowania 
terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie orga-
nem administracji morskiej.

2) Zgodnie z Ustaw> o obszarach morskich Rzeczypospo-
litej Polskiej i administracji morskiej i Rozporz>dzeniem 
Rady Ministrów w sprawie okreWlenia minimalnej i mak-
symalnej szerokoWci pasa technicznego i ochronnego 
oraz sposobu wyznaczania ich granic, teren objCty opra-
cowaniem planu z wył>czeniem terenu portu znajduje 
siC w obszarze pasa ochronnego brzegu morskiego. 
Wszystkie zmiany sposobu ucytkowania (w tym zmiany 
zadrzewieM i zalesieM) i zagospodarowania terenu poło-
conego w obrCbie pasa nadbrzecnego brzegu morskiego 
nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie organem 
administracji morskiej.

3) Teren objCty planem znajduje siC w obszarze bezpo-
Wredniego zagrocenia powodzi>. Na obszarze planu, dla 
robót oraz czynnoWci, które mog> utrudnić ochronC przed 
powodzi>, wymagane jest uzyskanie od właWciwego 
terytorialnie organu zwolnienia z zakazów okreWlonych 
w Prawie Wodnym.

4) Dla obszaru planu nalecy załocyć utworzenie i utrzy-
manie ochrony przeciwpowodziowej (od strony Zalewu 
WiWlanego) przed wod> 200 – letni> (poziom bezpie-
czeMstwa 200).

5) Obszar planu znajduje siC na terenie Parku Krajobrazo-
wego „Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> prze-
pisy prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego 
w kompetencji Wojewody.

6) Obszar planu połocony jest w całoWci w zasiCgu Spe-
cjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Zalew WiWlany 
i Mierzeja WiWlana” PLH280007. W odniesieniu do 
tego obszaru obowi>zuje ustawa o ochronie przyrody, 
w której „Zabrania siC podejmowania działaM mog>cych 
w istotny sposób pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych 
oraz siedlisk gatunków roWlin i zwierz>t, a takce w istot-
ny sposób wpłyn>ć negatywnie na gatunki, dla których 
ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000”.

7) CzCWć obszaru planu, w granicach jak na rysunku 
planu, znajduje siC w granicach zabytkowego układu 
ruralistycznego wpisanego pod nr 1301 do rejestru 
zabytków woj. pomorskiego i na tej podstawie objCty 
jest Wcisł> ochron> konserwatorsk>; na wszelkie prace 
maj>ce wpływ na zachowanie i ekspozycjC walorów 
zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych nalecy 
uzyskać pozwolenie właWciwego konserwatora zabyt-
ków zgodnie z przepisami szczególnymi dotycz>cymi 
ochrony zabytków.

§ 5

  Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów ko-
munikacji:

1) Ustala siC układ komunikacyjny wraz z jego parametrami 
oraz nastCpuj>c> klasyfi kacj> dróg publicznych:
a) ulice zbiorcze, oznaczone symbolem KD-Z;
b) ulice dojazdowe, oznaczone symbolami KD-D;
c) ci>gi piesze, pieszo-rowerowe i pieszo jezdne, ozna-

czone symbolami KD-X.
2) Ustala siC drogi wewnCtrzne, oznaczone symbolami 

KDW i stanowi>ce dojazd indywidualny do zespołów 
zabudowy.

3) Ogólne zasady obsługi parkingowej:
a) dla nowo realizowanej zabudowy zgodnie z przezna-

czeniem ustalonym w planie:
—  w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej – 

2 miejsca postojowe na 1 dom;
—  w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej – 

1 miejsce postojowe na 1 mieszkanie oraz dodat-
kowo 1 miejsce postojowe na 5 mieszkaM;

— w zabudowie jednorodzinnej z pokojami goWcin-
nymi – 1 miejsce parkingowe na 1 pokój;

—  w hotelach i zabudowie pensjonatowej – 1 miejsce 
parkingowe na 1 pokój lub apartament;

—  w zabudowie usługowej – 3 miejsca parkingowe 
na 100 m

2

 powierzchni ucytkowej;
—  w zabudowie usługowej z zakresu gastronomii 

– 3 miejsca parkingowe na 10 miejsc konsump-
cyjnych;

—  dla usług oWwiaty – 3 miejsca parkingowe na 
10 zatrudnionych;

b) nie s> miejscami parkingowymi w rozumieniu przepisów 
niniejszego paragrafu miejskie miejsca parkingowe 
w pasach drogowych ulic publicznych.

§ 6

1. Ustala siC nastCpuj>ce zasady obsługi obszaru urz>dze-
niami i sieciami infrastruktury technicznej:
1) Zaopatrzenie w wodC – z miejskiej sieci wodoci>go-

wej.
2) Odprowadzenie Wcieków komunalnych – do miejskiej 

mechaniczno-biologicznej oczyszczalni Wcieków.
3) Odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grun-

towych – zgodnie z szczegółowymi zapisami zawartymi 
w kartach terenów w § 7 ustCp 2.

4) ElektrycznoWć – z sieci elektroenergetycznej.
5) Zaopatrzenie w ciepło – z indywidualnych proekologicz-

nych (nie emisyjnych lub nisko emisyjnych) aródeł ciepła; 
dopuszcza siC dogrzewanie poprzez kominki opalane 
drewnem.

6) Usuwanie odpadów – selekcjonowanie i wywóz do 
miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku.

2. Na całym obszarze planu dopuszcza siC lokalizacjC dróg 
wewnCtrznych, małych obiektów i sieci infrastruktury tech-
nicznej oraz podziemnych sieci infrastruktury miejskiej. 
Dopuszcza siC modernizacjC istniej>cych urz>dzeM i sieci 
infrastruktury technicznej. Nie ustala siC wielkoWci działek 
budowlanych przeznaczonych dla urz>dzeM infrastruktury 
technicznej.

3. Zaleca siC wymianC napowietrznej linii Wredniego napiCcia 
na liniC kablow> zlokalizowan> w drogach.

§ 7

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

art. 2 pkt 12 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. z dnia 
10 maja 2003 r.) i innych odrCbnych przepisów prawa 
powszechnie obowi>zuj>cego.

2) Elewacja frontowa – przynajmniej jedna elewacja bu-
dynku połocona od strony przyległego ci>gu komunika-
cyjnego lub terenu publicznego, o ile zapisy w kartach 
poszczególnych terenów nie stanowi> inaczej; nie wlicza 
siC do elewacji frontowej czCWci budynku odsuniCtych w 
gł>b działki na odległoWć wiCksz> nic 3 m.

3) Fasada – reprezentacyjna elewacja budynku.
4) Forma bryły – zewnCtrzny kształt przestrzenny budynku, 

w tym kształt dachu, proporcje wymiarów jego rzutu do 
wysokoWci do gzymsu lub okapu, proporcje płaszczyzny 
Wciany elewacji do płaszczyzny dachu, wielkoWć i kształt 
otworów okiennych, artykulacja i materiał elewacji.
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  5) IntensywnoWć zabudowy – wartoWć wyracona pro-
centem powierzchni zabudowy działki i dopuszczaln> 
wysokoWci> zabudowy.

  6) Kolor tradycyjny dachówki ceramicznej – naturalny 
kolor wypalonej gliny lub odcienie od szaroWci do gra-
fi tu.

  7) Kształt dachu – płaski, dwu- lub wielospadowy; w 
dachach dwu- lub wielospadowych dopuszcza siC 
naczółki, okna dachowe i lukarny tego samego rodzaju, 
harmonijnie wpisane w połać dachow>, o ile zapisy w 
kartach poszczególnych terenów nie stanowi> inaczej; 
rozbudowa budynków nie przekraczaj>ca 20% po-
wierzchni zabudowy budynku istniej>cego nie wymaga 
stosowania ustaleM dotycz>cych kształtu dachu.

  8) Linie zabudowy nieprzekraczalne – linie ograniczaj>ce 
obszar, na którym dopuszcza siC wznoszenie budyn-
ków oraz budowli okreWlonych w ustaleniach planu; 
linie nie dotycz> okapów i gzymsów wysuniCtych nie 
wiCcej nic 0,8 m oraz balkonów, wykuszy wysuniCtych 
nie wiCcej nic 1,3 m, zadaszeM nad wejWciami, ryzali-
tów, przedsionków, schodów zewnCtrznych, pochylni, 
tarasów, czCWci podziemnych obiektów budowlanych, 
o ile ustalenia planu nie wnosz> inaczej.

  9) Linie zabudowy obowi>zuj>ce – linie zabudowy 
nieprzekraczalne, wzdłuc których nalecy sytuować 
zabudowC na co najmniej 60% ich szerokoWci.

10) Obiekt zabytkowy – nieruchomoWć stanowi>ca Wwia-
dectwo minionej epoki, której zachowanie lecy w inte-
resie społecznym ze wzglCdu na posiadan> wartoWć 
historyczn>.

11) Przedproce – parterowy taras poprzedzaj>cy wejWcie 
do budynku od strony ulicy, wysuniCty przed jego fa-
sadC i ogrodzony balustrad>.

12) Powierzchnia biologicznie czynna – to grunt rodzimy 
pokryty roWlinnoWci> oraz woda powierzchniowa na 
działce budowlanej, a takce 50% sumy nawierzchni:
— tarasów i stropodachów, urz>dzonych jako stałe 

trawniki lub kwietniki na podłocu zapewniaj>cym ich 
naturaln> wegetacjC o powierzchni nie mniejszej nic 
10 m

2

;
— parkingów o nawierzchniach cwirowych (grysowych) 

lub pokrytych acurowymi płytami wypełnianych hu-
musem i obsianych np. traw> (parkingi zielone).

13) Powierzchnia zabudowy (teren przeznaczony pod 
zabudowC) wyznaczona przez rzut pionowy najdalej 
wysuniCtych zewnCtrznych krawCdzi budynku na 
powierzchniC terenu (na danej działce budowlanej, 
posesji) okreWlona jest wielkoWci> wyracon> w metrach 
kwadratowych b>da stosunkiem, wyraconym w pro-
centach powierzchni zabudowy do powierzchni działki 
budowlanej.

    Do powierzchni zabudowy nie wlicza siC:
— powierzchni obiektów budowlanych ani ich czCWci 

nie wystaj>cych ponad powierzchniC terenu istnie-
j>cego,

— powierzchni elementów drugorzCdnych, np. scho-
dów zewnCtrznych, ramp zewnCtrznych, daszków, 
markiz, wystCpów dachowych, oWwietlenia ze-
wnCtrznego i zabudowy tymczasowej.

14) Rekompozycja – zmiana formy zespołu lub budynku 
(kompozycji elewacji i/lub detalu, materiałów, for-
my dachu) z dostosowaniem do ustaleM zawartych 
w planie.

15) Stawka procentowa – podstawa do naliczenia jednora-
zowej opłaty wnoszonej na rzecz gminy, okreWlona w 
stosunku procentowym do wzrostu wartoWci nierucho-
moWci w zwi>zku z uchwaleniem planu, na zasadach 

okreWlonych w ustawie o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym.

16) Tereny do zagospodarowania zieleni> – ze wzglCdów 
krajobrazowych i w celu wzmocnienia osnowy ekolo-
gicznej (zieleM przydomowa, enklawy zieleni, dopełnie-
nia głównych ci>gów zieleni), zlokalizowane w obrCbie 
terenów przeznaczonych pod zabudowC, na których 
dopuszcza siC sytuowanie urz>dzeM technicznych 
niezbCdnych do realizacji funkcji podstawowej, małej 
architektury oraz innych form zagospodarowania usta-
lonych w punkcie 4.1. kart poszczególnych terenów.

17) Urz>dzenia parkowe – małej architektury, ucytkowe, 
do rozmieszczenia na terenie przeznaczonym do re-
kreacji codziennej, wypoczynku czy zabaw, w formie 
terenowych akcesoriów rekreacyjnych i sportowych 
np. pochylni dla deskorolek, stołów do gry w tenisa, 
Wciecek dydaktycznych, urz>dzeM do zabaw dla dzieci, 
miejsc do grillowania, ławek, altan ogrodowych, itp.

18) Wymagania parkingowe – to wymagana minimalna 
liczba miejsc postojowych, któr> nalecy zapewnić na 
terenie działki budowlanej stanowi>cej przedmiot inwe-
stycji lub w poblicu – na terenie, do którego inwestor ma 
tytuł prawny. Nie s> miejscami parkingowymi miejskie 
miejsca parkingowe w pasach drogowych ulic.

19) WysokoWć zabudowy (budynku) podana w karcie te-
renu słucy do okreWlenia dopuszczalnego pionowego 
gabarytu projektowanych budynków:
a) wysokoWć wyracona w metrach to pionowy wymiar 

budynku liczony od poziomu projektowanego lub 
urz>dzonego terenu przed wejWciem głównym do 
budynku do kalenicy, punktu zbiegu połaci dacho-
wych b>da górnej krawCdzi Wciany zewnCtrznej, 
gzymsu lub attyki (nie dotyczy kominów i akcentów 
architektonicznych), o ile ustalenia planu w kartach 
terenów nie wnosz> inaczej;

b) wysokoWć wyracona w liczbie kondygnacji to 
dopuszczalna liczba kondygnacji nadziemnych 
projektowanych budynków, przy czym przez pod-
dasze ucytkowe rozumie siC kondygnacjC w dachu 
stromym z pomieszczeniami przeznaczonymi na 
pobyt ludzi.

20) Zabudowa sezonowa – budynki zwi>zane z obsług> 
turystyki ucytkowane w sezonie letnim, o parametrach 
ustalonych w kartach terenu (nie dotyczy zabudowy 
tymczasowej).

21) Znaki reklamowe:
a) reklama – znak stały wolnostoj>cy lub lokalizowany 

na obiektach budowlanych, dla którego ustala siC:
  — formC: plakat, nieoWwietlona plansza, napis na 

markizie, oWwietlona plansza lub kaseton, ekran 
reklamowy (bilboard, banner, transparent);

  — treWć – informacja szersza nic nazwa lokalu 
usługowego, nie zwi>zana z jego siedzib> (np. 
zawieraj>ca asortyment usług lub towarów i 
slogan reklamowy);

b) szyld – znak zawieraj>cy wył>cznie logo fi rmowe 
oraz informacje o nazwie fi rmy, rodzaju i prowadzo-
nej działalnoWci.

2. Karty terenów:

1) KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPO-
DAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI OBRBBU 
GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA CZBVCI 
CENTRUM MIASTA

1. Oznaczenie terenu: 1.UP
2. Powierzchnia: 0,05 ha
3. Przeznaczenie terenu: Tereny parkingów.
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4. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania 
terenu:
4.1. Warunki urbanistyczne:

a) wielkoWć działki – nie ustala siC;
b) powierzchnia zabudowy – zakaz zabudowy;

c) powierzchnia biologicznie czynna – nie ustala siC;
d) linie zabudowy – nie ustala siC;
e) mała architektura:
  — Wmietniki – wolno stoj>ce, zadaszone o wielkoWci 

dostosowanej do wymogów segregacji odpa-
dów;

  — dopuszcza siC oWwietlenie według indywidual-
nych uwarunkowaM;

  — dopuszcza siC ogrodzenia acurowe z wyklucze-
niem przCseł betonowych prefabrykowanych;

f)  inne:
  — parking „zielony” o nawierzchni cwirowej (gryso-

wej lub pokryty acurowymi płytami wypełnianymi 
humusem i obsianymi np. traw>, z udziałem 
zieleni wysokiej – izolacyjnej;

— zakazuje siC lokalizacji reklam.
4.2. Zasady kształtowania zabudowy – nie ustala siC.
4.3. Zagrocenia i ograniczenia – obszar bezpoWredniego 

zagrocenia powodziowego; dla robót oraz czynnoWci, 
które mog> utrudnić ochronC przed powodzi>, wy-
magane jest uzyskanie od właWciwego terytorialnie 
organu zwolnienia z zakazów okreWlonych w Prawie 
Wodnym.

5. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kultu-
rowego
a) racjonalne wykorzystanie potencjału Wrodowiska i kształ-

towanie równowagi ekologicznej;
b) nie dopuszcza siC lokalizowania przedsiCwziCć, które w 

wyniku zalania mogłyby spowodować zanieczyszczenie 
Wrodowiska.

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 
dóbr kultury współczesnej – w oparciu o przepisy szcze-
gólne jak w pkt 7.c).

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-
gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:
a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-
wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie 
organem administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 
„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 
prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 
kompetencji Wojewody;

c) teren znajduje siC w granicach zabytkowego układu 
ruralistycznego wpisanego pod nr 1301 do rejestru 
zabytków woj. pomorskiego i na tej podstawie objCty 
jest Wcisł> ochron> konserwatorsk>; na wszelkie prace 
maj>ce wpływ na zachowanie i ekspozycjC walorów 
zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych nalecy 
uzyskać pozwolenie właWciwego konserwatora zabyt-
ków zgodnie z przepisami szczególnymi dotycz>cymi 
ochrony zabytków;

d) teren znajduje siC na obszarze bezpoWredniego zagro-
cenia powodzi> – zgodnie z zapisami punktu 4.3.

8. Zasady kształtowania systemów komunikacji:
a) dostCpnoWć drogowa – od ul. Przyjaani;
b) wymagania parkingowe – nie ustala siC.

9. Zasady kształtowania infrastruktury:
a) Zaopatrzenie w wodC – z miejskiej sieci wodoci>go-

wej.
b) Odprowadzenie Wcieków komunalnych – nie ustala 

siC.

c) Odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grunto-
wych – z zanieczyszczonych powierzchni utwardzonych 
po oczyszczeniu w separatorach substancji ropopo-
chodnych i oczyszczalnikach (odstojnikach wirowych), 
zaprojektowanych dla przejmowania opadów o czCstoWci 
wystCpowania 1 raz na rok w czasie trwania 15 minut 
lecz o iloWci nie mniejszej nic powstaj>cej z opadów o 
natCceniu 77 litrów na sekundC na 1 hektar, w taki spo-
sób, aby w odpływie do odbiornika zawartoWć zawiesin 
ogólnych była nie wiCksza nic 100 mg/l, a substancji ro-
popochodnych – nie wiCksza nic 15 mg/l, bezpoWrednio 
do Zalewu WiWlanego poprzez kanały deszczowe uzbro-
jone w klapy zwrotne i pompy do odwodnienia terenu 
w okresach podwycszonego poziomu wody w Zalewie 
WiWlanym lub do miejskiej kanalizacji deszczowej.

d) ElektrycznoWć – z sieci elektroenergetycznej.
e) Zaopatrzenie w ciepło – z indywidualnych proekologicz-

nych (nie emisyjnych lub nisko emisyjnych) aródeł ciepła; 
dopuszcza siC dogrzewanie poprzez kominki opalane 
drewnem.

f)  Usuwanie odpadów – selekcjonowanie i wywóz do 
miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku.

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

11. Informacje i postulaty nie bCd>ce ustaleniami planu – nie 
ustala siC.

2) KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZA-
GOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI 
OBRBBU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA 
CZBVCI CENTRUM MIASTA

1. Oznaczenie terenu: 2.ZC
2. Powierzchnia: 0,63 ha
3. Przeznaczenie terenu: Teren cmentarza.
4. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu:
4.1. Warunki urbanistyczne:
a) wielkoWć działki – nie ustala siC;
b) powierzchnia zabudowy – nie wiCksza nic teren wyzna-

czony liniami zabudowy;
c) powierzchnia biologicznie czynna – nie ustala siC;
d) linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu;
e) mała architektura:

— Wmietniki – przenoWne, w formie dostosowanej do 
zagospodarowania terenu;

— dopuszcza siC oWwietlenie według indywidualnych 
uwarunkowaM;

— dopuszcza siC ogrodzenia acurowe o wysokoWci do 
1,5 m z wykluczeniem przCseł betonowych prefabry-
kowanych;

f)  inne – zakazuje siC lokalizacji znaków reklamowych.
4.2. Zasady kształtowania zabudowy:
a) wysokoWć zabudowy:

— iloWć kondygnacji nadziemnych – 1;
— do kalenicy – do 12 m;

b) szerokoWć elewacji frontowej – nie ustala siC;
c) geometria dachu:

— k>t nachylenia – od 35o do 50o;
— kształt dachu – minimum dwuspadowy, symetrycz-

ny;
— pokrycie – dachówka ceramiczna o naturalnym 

kolorze wypalonej gliny lub odcieni od szaroWci do 
grafi tu;

d) przekształcenia istniej>cej zabudowy – ustalenia 
dotycz>ce zasad kształtowania zabudowy w punkcie 
4.2.a)-c) dotycz> równiec odbudowy, rozbudowy czy 
nadbudowy istniej>cej zabudowy;

e) inne – nie ustala siC.
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4.3. Zagrocenia i ograniczenia:
a) obszar bezpoWredniego zagrocenia powodziowego; dla 

robót oraz czynnoWci, które mog> utrudnić ochronC przed 
powodzi>, wymagane jest uzyskanie od właWciwego 
terytorialnie organu zwolnienia z zakazów okreWlonych 
w Prawie Wodnym;

b) fragment terenu zagrocony zalaniem wskutek podnie-
sienia siC poziomu wody gruntowej do rzCdnej +1,25 m 
n.p.m.

5. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturo-
wego – racjonalne wykorzystanie potencjału Wrodowiska i 
kształtowanie równowagi ekologicznej.

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 
dóbr kultury współczesnej – w oparciu o przepisy szcze-
gólne jak w pkt 7.c).

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-
gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:
a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-
wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie 
organem administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 
„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 
prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 
kompetencji Wojewody;

c) fragment znajduje siC w granicach zabytkowego ukła-
du ruralistycznego wpisanego pod nr 1301 do rejestru 
zabytków woj. pomorskiego i na tej podstawie objCty 
jest Wcisł> ochron> konserwatorsk>; na wszelkie prace 
maj>ce wpływ na zachowanie i ekspozycjC walorów 
zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych nalecy 
uzyskać pozwolenie właWciwego konserwatora zabyt-
ków zgodnie z przepisami szczególnymi dotycz>cymi 
ochrony zabytków;

d) teren znajduje siC na obszarze bezpoWredniego zagro-
cenia powodzi> – zgodnie z zapisami punktu 4.3.

8. Zasady kształtowania systemów komunikacji:
a) dostCpnoWć drogowa – od ul. LeWnej i ul. Przyjaani;
b) wymagania parkingowe – nie ustala siC.

9. Zasady kształtowania infrastruktury:
a) Zaopatrzenie w wodC – z miejskiej sieci wodoci>go-

wej.
b) Odprowadzenie Wcieków komunalnych – nie ustala 

siC.
c) Odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grun-

towych – powierzchniowo na tereny zieleni lub poprzez 
retencjonowanie i rozs>czanie w granicach własnej 
posesji.

d) ElektrycznoWć – z sieci elektroenergetycznej.
e) Zaopatrzenie w ciepło – nie ustala siC.
f)   Usuwanie odpadów – selekcjonowanie i wywóz do 

miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku.
10. Stawka procentowa – nie dotyczy.
11. Informacje i postulaty nie bCd>ce ustaleniami planu – nie 

ustala siC.
3) KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZA-

GOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI 
OBRBBU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA 
CZBVCI CENTRUM MIASTA

1. Oznaczenie terenu: 3.UO
2. Powierzchnia: 1,44 ha
3. Przeznaczenie terenu: Tereny zabudowy usługowej 

– oWwiaty. Istniej>ce ucytkowanie zabudowy zabytkowej 
uznaje siC za zgodne z planem.

4. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania 
terenu:
4.1. Warunki urbanistyczne:

a) wielkoWć działki – nie mniejsza nic wielkoWć terenu;
b) powierzchnia zabudowy – do 20%;
c) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej nic 40%;
d) linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu, nie dotyczy 

stacji transformatorowej;
e) mała architektura:

— Wmietniki – wbudowane lub wolno stoj>ce, zadaszone 
o wielkoWci dostosowanej do wymogów segregacji 
odpadów; na terenach sportu i rekreacji przenoWne, w 
formie dostosowanej do zagospodarowania terenu;

— dopuszcza siC oWwietlenie według indywidualnych 
uwarunkowaM;

— dopuszcza siC ogrodzenia acurowe z wykluczeniem 
przCseł betonowych prefabrykowanych;

f)   dopuszcza siC zagospodarowanie tymczasowe i loka-
lizacjC tymczasowych obiektów budowlanych wraz z 
instalacjami i urz>dzeniami technicznymi:
— w trakcie budowy, na terenie objCtym pozwoleniem na 

budowC – w zakresie odpowiednim do prowadzonych 
prac budowlanych;

— na terenie dopuszczalnej lokalizacji zabudowy 
– dopuszcza siC obiekty tymczasowe zwi>zane 
funkcjonalnie z zabudow> istniej>c> i zrealizowan> 
na podstawie ustaleM niniejszej uchwały;

g) inne:
— istniej>ce zagospodarowania terenu przekraczaj>ce 

parametry warunków urbanistycznych ustalone w 
punkcie 4.1. a)-c) uznaje siC za zgodne z planem;

— zakazuje siC lokalizacji reklam;
— lokalizacja stacji transformatorowej; dopuszcza siC 

przeniesienie, modernizacjC lub likwidacjC stacji 
transformatorowej w uzgodnieniu z instytucj> eks-
ploatuj>c>.

4.2. Zasady kształtowania zabudowy:
a) wysokoWć zabudowy:

— iloWć kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 
ucytkowe – do 2;

— do kalenicy – do 10 m;
b) szerokoWć elewacji frontowej – nie ustala siC;
c) geometria dachu:

— k>t nachylenia – od 30o do 45o;
— kształt dachu – minimum dwuspadowy, symetrycz-

ny;
— pokrycie – dachówka o naturalnym kolorze wypalonej 

gliny lub odcieni od szaroWci do grafi tu;
d) przekształcenia istniej>cej zabudowy:

— uznaje siC istniej>c> zabudowC, w tym zabudowC 
o parametrach przekraczaj>cych ustalone powycej 
regulacje jako zgodn> z planem;

— ustalenia dotycz>ce zasad kształtowania zabudowy 
w punkcie 4.2.a)-c) dotycz> równiec odbudowy, 
rozbudowy czy nadbudowy istniej>cej zabudowy, 
z uwzglCdnieniem zapisów punktu 6. dotycz>cych   
zabudowy historycznej;

e) zasady kształtowania tymczasowych obiektów budow-
lanych:
— w trakcie budowy, na terenie objCtym pozwoleniem 

na budowC – dopuszcza siC tymczasowe obiekty 
budowlane o dowolnym gabarycie, formie, rodzaju 
konstrukcji i materiale;

— zwi>zanych funkcjonalnie z zabudow> zrealizo-
wan> na podstawie ustaleM niniejszej uchwały 
– dopuszcza siC tymczasowe obiekty budowlane 
o trwałej rozbieralnej konstrukcji dostosowanej do 
formy  zabudowy, o powierzchni mierzonej po obry-
sie obiektu nie wiCkszej nic 150 m

2

 i wysokoWci do 
5 m;

f)  inne – nie ustala siC.
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4.3. Zagrocenia i ograniczenia:
a) obszar bezpoWredniego zagrocenia powodziowego; dla 

robót oraz czynnoWci, które mog> utrudnić ochronC przed 
powodzi>, wymagane jest uzyskanie od właWciwego 
terytorialnie organu zwolnienia z  zakazów okreWlonych 
w Prawie Wodnym;

b) teren zagrocony zalaniem – wskutek podniesienia siC 
poziomu wody gruntowej do rzCdnej +1,25 m n.p.m.;

5. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kultu-
rowego:
a) na terenie znajduj> siC siedliska borów i lasów w pod-

mokłych zagłCbieniach w obrCbie Specjalnego Obszaru 
Ochrony Siedlisk Zalew WiWlany i Mierzeja WiWlana” 
PLH280007;

b) racjonalne wykorzystanie potencjału Wrodowiska i kształ-
towanie równowagi ekologicznej;

c) nie dopuszcza siC lokalizowania przedsiCwziCć, które w 
wyniku zalania mogłyby spowodować zanieczyszczenie 
Wrodowiska.

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 
dóbr kultury współczesnej – w oparciu o przepisy szcze-
gólne jak w pkt 7.c), oraz:
a) obiekty zabytkowe (nieruchomoWci budynkowe):

— przy ul. GdaMskiej 55 – ochrona formy bryły, kształtu 
dachu, materiału pokrycia dachowego i elewacji;

— przy ul. GdaMskiej 55A – ochrona formy bryły, kształtu 
dachu, materiału pokrycia dachowego i elewacji.

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-
gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:
a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-
wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie 
organem administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 
„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 
prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 
kompetencji Wojewody;

c) fragment znajduje siC w granicach zabytkowego ukła-
du ruralistycznego wpisanego pod nr 1301 do rejestru 
zabytków woj. pomorskiego i na tej podstawie objCty 
jest Wcisł> ochron> konserwatorsk>; na wszelkie prace 
maj>ce wpływ na zachowanie i ekspozycjC walorów 
zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych nalecy 
uzyskać pozwolenie właWciwego konserwatora zabyt-
ków zgodnie z przepisami szczególnymi dotycz>cymi 
ochrony zabytków;

d) teren znajduje siC na obszarze bezpoWredniego zagro-
cenia powodzi> – zgodnie z zapisami punktu 4.3.

8. Zasady kształtowania systemów komunikacji:
a) dostCpnoWć drogowa – od ul. LeWnej i poprzez istniej>ce 

zjazdy z ul. GdaMskiej;
b) wymagania parkingowe – zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 

niniejszej uchwały.
9. Zasady kształtowania infrastruktury:

a) Zaopatrzenie w wodC – z miejskiej sieci wodoci>go-
wej.

b) Odprowadzenie Wcieków komunalnych – do miejskiej 
mechaniczno-biologicznej oczyszczalni Wcieków.

c) Odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grunto-
wych – z zanieczyszczonych powierzchni utwardzonych 
po oczyszczeniu w separatorach substancji ropopo-
chodnych i oczyszczalnikach (odstojnikach wirowych), 
zaprojektowanych dla przejmowania opadów o czCstoWci 
wystCpowania 1 raz na rok w czasie trwania 15 minut 
lecz o iloWci nie mniejszej nic powstaj>cej z opadów o 
natCceniu 77 litrów na sekundC na 1 hektar, w taki spo-
sób, aby w odpływie do odbiornika zawartoWć zawiesin 

ogólnych była nie wiCksza nic 100 mg/l, a substancji ro-
popochodnych – nie wiCksza nic 15 mg/l, bezpoWrednio 
do Zalewu WiWlanego poprzez kanały deszczowe uzbro-
jone w klapy zwrotne i pompy do odwodnienia terenu 
w okresach podwycszonego poziomu wody w Zalewie 
WiWlanym lub do miejskiej kanalizacji deszczowej.

d) ElektrycznoWć – z sieci elektroenergetycznej.
e) Zaopatrzenie w ciepło – z indywidualnych proekologicz-

nych (nie emisyjnych lub nisko emisyjnych) aródeł ciepła; 
dopuszcza siC dogrzewanie poprzez kominki opalane 
drewnem.

f)   Usuwanie odpadów – selekcjonowanie i wywóz do 
miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku.

10. Stawka procentowa – nie dotyczy.
11. Informacje i postulaty nie bCd>ce ustaleniami planu – nie 

ustala siC.
4) KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZA-

GOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI 
OBRBBU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA 
CZBVCI CENTRUM MIASTA

1. Oznaczenie terenu: 4.MU
2. Powierzchnia: 0,82 ha
3. Przeznaczenie terenu: Tereny zabudowy usługowej, miesz-

kaniowej jednorodzinnej, mieszkaniowej jednorodzinnej 
z usługami. Istniej>ce ucytkowanie terenu uznaje siC za 
zgodne z planem.

4. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania 
terenu:
4.1. Warunki urbanistyczne:
a) wielkoWć działki – nie mniejsza nic w stanie istniej>-

cym;
b) powierzchnia zabudowy – do 25%;
c) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej nic 40%;
d) linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu;
e) mała architektura:

— Wmietniki – wbudowane lub wolno stoj>ce, zadaszone 
o wielkoWci dostosowanej do wymogów segregacji 
odpadów;

— dopuszcza siC oWwietlenie według indywidualnych 
uwarunkowaM;

— dopuszcza siC ogrodzenia acurowe o wysokoWci do 
1,5 m z wykluczeniem przCseł betonowych prefabry-
kowanych;

f)   dopuszcza siC zagospodarowanie tymczasowe i loka-
lizacjC tymczasowych obiektów budowlanych wraz z 
instalacjami i urz>dzeniami technicznymi:
— na terenie dopuszczalnej lokalizacji zabudowy 

– dopuszcza siC obiekty tymczasowe zwi>zane 
funkcjonalnie z zabudow> istniej>c> i zrealizowan> 
na podstawie ustaleM niniejszej uchwały;

— w trakcie budowy, na terenie objCtym pozwoleniem na 
budowC – w zakresie odpowiednim do prowadzonych 
prac budowlanych;

g) inne:
— istniej>ce zagospodarowania terenu przekraczaj>ce 

parametry warunków urbanistycznych ustalone w 
punkcie 4.1. a)-c) uznaje siC za zgodne z planem;

— zakazuje siC lokalizacji reklam z wyj>tkiem reklam 
na obiektach budowlanych, zwi>zanych z prowa-
dzon> działalnoWci>, w formie: napisów, plakatów i 
oWwietlonych plansz o powierzchni jednostkowej nie 
wiCkszej nic 1 m

2

 dostosowanej do uwarunkowaM 
wystCpuj>cych na działce lub w jej s>siedztwie.

4.2. Zasady kształtowania zabudowy:
a) wysokoWć zabudowy:

— iloWć kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 
ucytkowe – do 2;
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— do kalenicy – do 9 m;
b) szerokoWć elewacji frontowej – nie ustala siC;
c) geometria dachu:

— k>t nachylenia – od 30o do 45o;
— kształt dachu – minimum dwuspadowy, symetrycz-

ny;
— pokrycie – dachówka o naturalnym kolorze wypalonej 

gliny lub odcieni od szaroWci do grafi tu;
d) przekształcenia istniej>cej zabudowy:

— uznaje siC istniej>c> zabudowC, w tym zabudowC 
o parametrach przekraczaj>cych ustalone powycej 
regulacje jako zgodn> z planem, o ile zrealizowana 
została w oparciu o wymagane prawem zezwole-
nia;

— ustalenia dotycz>ce zasad kształtowania zabudowy 
w punkcie 4.2.a)-c) dotycz> równiec odbudowy, roz-
budowy czy nadbudowy istniej>cej zabudowy;

— dopuszcza siC nadbudowC budynków o dachach 
płaskich o kondygnacjC poddasza ucytkowego i wy-
sokoWci wycszej nic w pkt 4.2 a), bez realizacji Wcianki 
kolankowej i o nachyleniu połaci dachowej od 30o do 
45o;

— w przypadku rozbudowy budynków o dachach pła-
skich dopuszcza siC dachy płaskie w czCWci dobudo-
wanej; w przypadku nadbudowy – dachy zgodne z 
punktem 4.2. c);

e) zasady kształtowania tymczasowych obiektów budow-
lanych:
— w trakcie budowy, na terenie objCtym pozwoleniem 

na budowC – dopuszcza siC tymczasowe obiekty 
budowlane o dowolnym gabarycie, formie, rodzaju 
konstrukcji i materiale;

— zwi>zanych funkcjonalnie z zabudow> istniej>c> i 
zrealizowan> na podstawie ustaleM niniejszej uchwały 
– dopuszcza siC tymczasowe obiekty budowlane 
niepoł>czone trwale z gruntem, takie jak przekrycia 
namiotowe i powłoki pneumatyczne lub o trwałej 
rozbieralnej konstrukcji dostosowanej do formy za-
budowy, o powierzchni mierzonej po obrysie obiektu 
nie wiCkszej nic 50 m2 i wysokoWci do 5 m;

f)  inne – nie ustala siC.
4.3. Zagrocenia i ograniczenia:
a) obszar bezpoWredniego zagrocenia powodziowego; dla 

robót oraz czynnoWci, które mog> utrudnić ochronC przed 
powodzi>, wymagane jest uzyskanie od właWciwego 
terytorialnie organu zwolnienia z zakazów okreWlonych 
w Prawie Wodnym;

b) teren zagrocony zalaniem wskutek podniesienia siC 
poziomu wody gruntowej do rzCdnej +1,25 m n.p.m.

5. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kultu-
rowego:
a) racjonalne wykorzystanie potencjału Wrodowiska i kształ-

towanie równowagi ekologicznej;
b) nie dopuszcza siC lokalizowania przedsiCwziCć, które w 

wyniku zalania mogłyby spowodować zanieczyszczenie 
Wrodowiska.

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 
dóbr kultury współczesnej – w oparciu o przepisy szcze-
gólne jak w pkt 7.c).

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-
gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:
a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-
wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie 
organem administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 
„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 

prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 
kompetencji Wojewody;

c) teren znajduje siC w granicach zabytkowego układu 
ruralistycznego wpisanego pod nr 1301 do rejestru 
zabytków woj. pomorskiego i na tej podstawie objCty 
jest Wcisł> ochron> konserwatorsk>; na wszelkie prace 
maj>ce wpływ na zachowanie i ekspozycjC walorów 
zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych nalecy 
uzyskać pozwolenie właWciwego konserwatora zabyt-
ków zgodnie z przepisami szczególnymi dotycz>cymi 
ochrony zabytków;

d) teren znajduje siC na obszarze bezpoWredniego zagro-
cenia powodzi> – zgodnie z zapisami punktu 4.3.

8. Zasady kształtowania systemów komunikacji:
a) dostCpnoWć drogowa – od ul. LeWnej, Metalowców, Wa-

silewskiego, Brzozowej i od ci>gów pieszo-jezdnych: 
09.KD-X, 010.KD-X i 012.KD-X;

b) wymagania parkingowe – zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 
niniejszej uchwały.

9. Zasady kształtowania infrastruktury:
a) Zaopatrzenie w wodC – z miejskiej sieci wodoci>go-

wej.
b) Odprowadzenie Wcieków komunalnych – do miejskiej 

mechaniczno-biologicznej oczyszczalni Wcieków.
c) Odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grun-

towych – powierzchniowo na tereny zieleni, poprzez 
retencjonowanie i rozs>czanie w granicach własnej 
posesji lub do miejskiej kanalizacji deszczowej.

d) ElektrycznoWć – z sieci elektroenergetycznej.
e) Zaopatrzenie w ciepło – z indywidualnych proekologicz-

nych (nie emisyjnych lub nisko emisyjnych) aródeł ciepła; 
dopuszcza siC dogrzewanie poprzez kominki opalane 
drewnem.

f)   Usuwanie odpadów – selekcjonowanie i wywóz do 
miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku.

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

11. Informacje i postulaty nie bCd>ce ustaleniami planu – nie 
ustala siC.

5) KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZA-
GOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI 
OBRBBU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA 
CZBVCI CENTRUM MIASTA

1. Oznaczenie terenu: 5.MU
2. Powierzchnia: 0,91 ha
3. Przeznaczenie terenu: Tereny zabudowy usługowej, miesz-

kaniowej jednorodzinnej, mieszkaniowej jednorodzinnej 
z usługami. Istniej>ce ucytkowanie terenu uznaje siC za 
zgodne z planem.

4. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania 
terenu:
4.1. Warunki urbanistyczne:
a) wielkoWć działki – nie mniejsza nic w stanie istniej>-

cym;
b) powierzchnia zabudowy – do 30%;
c) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej nic 40%;
d) linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu;
e) mała architektura:

— Wmietniki – wbudowane lub wolno stoj>ce, zadaszone 
o wielkoWci dostosowanej do wymogów segregacji 
odpadów;

— dopuszcza siC oWwietlenie według indywidualnych 
uwarunkowaM;

— dopuszcza siC ogrodzenia acurowe o wysokoWci do 
1,5 m z wykluczeniem przCseł betonowych prefabry-
kowanych;

f)   dopuszcza siC zagospodarowanie tymczasowe i loka-
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lizacjC tymczasowych obiektów budowlanych wraz z 
instalacjami i urz>dzeniami technicznymi:
— na terenie dopuszczalnej lokalizacji zabudowy 

– dopuszcza siC obiekty tymczasowe zwi>zane 
funkcjonalnie z zabudow> istniej>c> i zrealizowan> 
na podstawie ustaleM niniejszej uchwały;

— w trakcie budowy, na terenie objCtym pozwoleniem na 
budowC – w zakresie odpowiednim do prowadzonych 
prac budowlanych;

g) inne:
— istniej>ce zagospodarowania terenu przekraczaj>ce 

parametry warunków urbanistycznych ustalone w 
punkcie 4.1. a)-c) uznaje siC za zgodne z planem;

— dopuszcza siC lokalizacjC zabudowy na granicy 
działki z uwzglCdnieniem linii zabudowy oznaczonej 
na rysunku planu oraz z wyj>tkiem granicy miCdzy 
działk>, a drog>;

— zakazuje siC lokalizacji reklam z wyj>tkiem reklam 
na obiektach budowlanych, zwi>zanych z prowa-
dzon> działalnoWci>, w formie: napisów, plakatów i 
oWwietlonych plansz o powierzchni jednostkowej nie 
wiCkszej nic 1 m2 dostosowanej do uwarunkowaM 
wystCpuj>cych na działce lub w jej s>siedztwie.

4.2. Zasady kształtowania zabudowy:
a) wysokoWć zabudowy:

— iloWć kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 
ucytkowe – do 3;

— do kalenicy – do 12 m;
b) szerokoWć elewacji frontowej – nie ustala siC;
c) geometria dachu:

— k>t nachylenia – od 30o do 45o;
— kształt dachu – minimum dwuspadowy, symetrycz-

ny;
— pokrycie – dachówka o naturalnym kolorze wypalonej 

gliny lub odcieni od szaroWci do grafi tu;
d) przekształcenia istniej>cej zabudowy:

— uznaje siC istniej>c> zabudowC, w tym zabudowC 
o parametrach przekraczaj>cych ustalone powycej 
regulacje jako zgodn> z planem o ile zrealizowana zo-
stała w oparciu o wymagane prawem zezwolenia;

— ustalenia dotycz>ce zasad kształtowania zabudowy 
w punkcie 4.2.a)-c) dotycz> równiec odbudowy, 
rozbudowy czy nadbudowy istniej>cej zabudowy, 
z uwzglCdnieniem zapisów punktu 6. dotycz>cych 
zabudowy historycznej;

— dopuszcza siC nadbudowC budynków o dachach 
płaskich o kondygnacjC poddasza ucytkowego i wy-
sokoWci wycszej nic w pkt 4.2 a), bez realizacji Wcianki 
kolankowej i o nachyleniu połaci dachowej od 30o do 
45o;

— w przypadku rozbudowy budynków o dachach pła-
skich dopuszcza siC dachy płaskie w czCWci dobudo-
wanej; w przypadku nadbudowy – dachy zgodne z 
punktem 4.2. c);

e) zasady kształtowania tymczasowych obiektów budow-
lanych:
— w trakcie budowy, na terenie objCtym pozwoleniem 

na budowC – dopuszcza siC tymczasowe obiekty 
budowlane o dowolnym gabarycie, formie, rodzaju 
konstrukcji i materiale;

— zwi>zanych funkcjonalnie z zabudow> istniej>c> i 
zrealizowan> na podstawie ustaleM niniejszej uchwały 
– dopuszcza siC tymczasowe obiekty budowlane 
niepoł>czone trwale z gruntem, takie jak przekrycia 
namiotowe i powłoki pneumatyczne lub o trwałej 
rozbieralnej konstrukcji dostosowanej do formy za-
budowy, o powierzchni mierzonej po obrysie obiektu 
nie wiCkszej nic 50 m2 i wysokoWci do 5 m;

f)  inne – w budynkach zlokalizowanych przy ul. GdaMskiej 
– fasady od strony ul. GdaMskiej;

4.3. Zagrocenia i ograniczenia:
a) obszar bezpoWredniego zagrocenia powodziowego; dla 

robót oraz czynnoWci, które mog> utrudnić ochronC przed 
powodzi>, wymagane jest uzyskanie od właWciwego 
terytorialnie organu zwolnienia z zakazów okreWlonych 
w Prawie Wodnym;

b) teren zagrocony zalaniem – wskutek podniesienia siC 
poziomu wody gruntowej do rzCdnej +1,25 m n.p.m.

5. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kultu-
rowego:
a) racjonalne wykorzystanie potencjału Wrodowiska i kształ-

towanie równowagi ekologicznej;
b) nie dopuszcza siC lokalizowania przedsiCwziCć, które w 

wyniku zalania mogłyby spowodować zanieczyszczenie 
Wrodowiska.

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 
dóbr kultury współczesnej – w oparciu o przepisy szcze-
gólne jak w pkt 7.c).
a) obiekty zabytkowe (nieruchomoWci budynkowe):

— przy ul. GdaMskiej 63 – ochrona formy bryły, kształtu 
dachu, materiału pokrycia dachowego, detalu;

— przy ul. GdaMskiej 65 – ochrona formy bryły, kształtu 
dachu;

— zakaz lokalizacji reklam na budynkach i ogrodze-
niach;

b) dopuszcza siC przekształcenie obiektów zabytkowych 
polegaj>ce na dobudowie – czCWć dobudowana nawi>-
zuj>ca charakterem, w tym geometri> i pokryciem da-
chu, do budynku chronionego, nie dominuj>ca nad nim 
wysokoWci> i powierzchni> zabudowy, z zachowaniem 
czytelnoWci architektury obiektu zabytkowego.

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-
gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:
a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-
wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie 
organem administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 
„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 
prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 
kompetencji Wojewody;

c) teren znajduje siC w granicach zabytkowego układu 
ruralistycznego wpisanego pod nr 1301 do rejestru 
zabytków woj. pomorskiego i na tej podstawie objCty 
jest Wcisł> ochron> konserwatorsk>; na wszelkie prace 
maj>ce wpływ na zachowanie i ekspozycjC walorów 
zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych nalecy 
uzyskać pozwolenie właWciwego konserwatora zabyt-
ków zgodnie z przepisami szczególnymi dotycz>cymi 
ochrony zabytków;

d) teren znajduje siC na obszarze bezpoWredniego zagro-
cenia powodzi> – zgodnie z zapisami punktu 4.3.

8. Zasady kształtowania systemów komunikacji:
a) dostCpnoWć drogowa – od ul. LeWnej, Brzozowej, Olcho-

wej, Wasilewskiego i od ul. GdaMskiej poprzez istniej>ce 
zjazdy;

b) wymagania parkingowe – zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 
niniejszej uchwały.

9. Zasady kształtowania infrastruktury:
a) Zaopatrzenie w wodC – z miejskiej sieci wodoci>go-

wej.
b) Odprowadzenie Wcieków komunalnych – do miejskiej 

mechaniczno-biologicznej oczyszczalni Wcieków.
c) Odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grun-
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towych – powierzchniowo na tereny zieleni, poprzez 
retencjonowanie i rozs>czanie w granicach własnej 
posesji lub do miejskiej kanalizacji deszczowej.

d) ElektrycznoWć – z sieci elektroenergetycznej.
e) Zaopatrzenie w ciepło – z indywidualnych proekologicz-

nych (nie emisyjnych lub nisko emisyjnych) aródeł ciepła; 
dopuszcza siC dogrzewanie poprzez kominki opalane 
drewnem.

f)   Usuwanie odpadów – selekcjonowanie i wywóz do 
miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku.

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

11. Informacje i postulaty nie bCd>ce ustaleniami planu – nie 
ustala siC.

6) KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZA-
GOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI 
OBRBBU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA 
CZBVCI CENTRUM MIASTA

1. Oznaczenie terenu: 6.MU
2. Powierzchnia: 0,73 ha
3. Przeznaczenie terenu: Tereny zabudowy usługowej, miesz-

kaniowej jednorodzinnej, mieszkaniowej jednorodzinnej 
z usługami. Istniej>ce ucytkowanie terenu uznaje siC za 
zgodne z planem.

4. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania 
terenu:
4.1. Warunki urbanistyczne:
a) wielkoWć działki – dla istniej>cych posesji – nie mniejsza 

nic w stanie istniej>cym; dla nowo wydzielonych działek 
nie mniejsza nic 800 m2; dopuszcza siC powiCkszenie 
istniej>cych posesji połoconych przy ul. Wasilewskiego 
2 i 4 do wielkoWci mniejszej nic 800 m2;

b) powierzchnia zabudowy – do 25%;
c) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej nic 40%;
d) linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu;
e) mała architektura:

— Wmietniki – wbudowane lub wolno stoj>ce, zadaszone 
o

— wielkoWci dostosowanej do wymogów segregacji 
odpadów;

— dopuszcza siC oWwietlenie według indywidualnych 
uwarunkowaM;

— dopuszcza siC ogrodzenia acurowe o wysokoWci do 
1,5 m z wykluczeniem przCseł betonowych prefabry-
kowanych;

f)   dopuszcza siC zagospodarowanie tymczasowe i loka-
lizacjC tymczasowych obiektów budowlanych wraz z 
instalacjami i urz>dzeniami technicznymi:
— na terenie dopuszczalnej lokalizacji zabudowy 

– dopuszcza siC obiekty tymczasowe zwi>zane 
funkcjonalnie z zabudow> istniej>c> i zrealizowan> 
na podstawie ustaleM niniejszej uchwały;

— w trakcie budowy, na terenie objCtym pozwoleniem na 
budowC – w zakresie odpowiednim do prowadzonych 
prac budowlanych;

g) inne:
— istniej>ce zagospodarowania terenu przekraczaj>ce 

parametry warunków urbanistycznych ustalone w 
punkcie 4.1. a)-c) uznaje siC za zgodne z planem;

— zakazuje siC lokalizacji reklam z wyj>tkiem reklam 
na obiektach budowlanych, zwi>zanych z prowa-
dzon> działalnoWci>, w formie: napisów, plakatów i 
oWwietlonych plansz o powierzchni jednostkowej nie 
wiCkszej nic 1 m2 dostosowanej do uwarunkowaM 
wystCpuj>cych na działce lub w jej s>siedztwie.

4.2. Zasady kształtowania zabudowy:
a) wysokoWć zabudowy:

— iloWć kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 
ucytkowe:

— dla zabudowy zlokalizowanej przy ul. Wasilewskiego 
– do 3 licz>c od ul. Wasilewskiego, do 4 od zaple-
cza;

— na pozostałym terenie do 3;
— do kalenicy – do

— dla zabudowy zlokalizowanej przy ul. Wasilewskie-
go – do 12 m od rzCdnej ulicy Wasilewskiego przy 
posesji na której zlokalizowany jest budynek;

— na pozostałym terenie do 12 m;
b) szerokoWć elewacji frontowej – nie ustala siC;
c) geometria dachu:

— k>t nachylenia – od 35o do 45o

— kształt dachu – minimum dwuspadowy, symetrycz-
ny;

— pokrycie – dachówka o naturalnym kolorze wypalonej 
gliny lub odcieni od szaroWci do grafi tu;

d) przekształcenia istniej>cej zabudowy:
— uznaje siC istniej>c> zabudowC, w tym zabudowC 

o parametrach przekraczaj>cych ustalone powycej 
regulacje jako zgodn> z planem, o ile zrealizowana 
została w oparciu o wymagane prawem zezwole-
nia;

— ustalenia dotycz>ce zasad kształtowania zabudowy 
w punkcie 4.2.a)-c) dotycz> równiec odbudowy, roz-
budowy czy nadbudowy istniej>cej zabudowy;

— w przypadku rozbudowy budynków o dachach pła-
skich dopuszcza siC dachy płaskie w czCWci dobudo-
wanej; w przypadku nadbudowy – dachy zgodne z 
punktem 4.2. c);

e) zasady kształtowania tymczasowych obiektów budow-
lanych:
— w trakcie budowy, na terenie objCtym pozwoleniem 

na budowC – dopuszcza siC tymczasowe obiekty 
budowlane o dowolnym gabarycie, formie, rodzaju 
konstrukcji i materiale;

— zwi>zanych funkcjonalnie z zabudow> istniej>c> i 
zrealizowan> na podstawie ustaleM niniejszej uchwały 
– dopuszcza siC tymczasowe obiekty budowlane 
niepoł>czone trwale z gruntem, takie jak przekrycia 
namiotowe i powłoki pneumatyczne lub o trwałej 
rozbieralnej konstrukcji dostosowanej do formy za-
budowy, o powierzchni mierzonej po obrysie obiektu 
nie wiCkszej nic 50 m2 i wysokoWci do 5 m;

f)  inne – w zabudowie zlokalizowanej przy ul. GdaMskiej 
– fasady od strony ul. GdaMskiej.

4.3. Zagrocenia i ograniczenia:
a) obszar bezpoWredniego zagrocenia powodziowego; dla 

robót oraz czynnoWci, które mog> utrudnić ochronC przed 
powodzi>, wymagane jest uzyskanie od właWciwego 
terytorialnie organu zwolnienia z zakazów okreWlonych 
w Prawie Wodnym;

b) teren zagrocony zalaniem wskutek podniesienia siC 
poziomu wody gruntowej do rzCdnej +1,25 m n.p.m.;

5. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kultu-
rowego:
a) racjonalne wykorzystanie potencjału Wrodowiska i kształ-

towanie równowagi ekologicznej;
b) nie dopuszcza siC lokalizowania przedsiCwziCć, które w 

wyniku zalania mogłyby spowodować zanieczyszczenie 
Wrodowiska;

c) zakaz makroniwelacji, podcinania skarp, podwycszania 
terenu dla ochrony istniej>cej rzeaby.

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 
dóbr kultury współczesnej – w oparciu o przepisy szcze-
gólne jak w pkt 7.c).

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-
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gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:
a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-
wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie 
organem administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 
„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 
prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 
kompetencji Wojewody;

c) teren znajduje siC w granicach zabytkowego układu 
ruralistycznego wpisanego pod nr 1301 do rejestru 
zabytków woj. pomorskiego i na tej podstawie objCty 
jest Wcisł> ochron> konserwatorsk>; na wszelkie prace 
maj>ce wpływ na zachowanie i ekspozycjC walorów 
zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych nalecy 
uzyskać pozwolenie właWciwego konserwatora zabyt-
ków zgodnie z przepisami szczególnymi dotycz>cymi 
ochrony zabytków;

d) teren znajduje siC na obszarze bezpoWredniego zagro-
cenia powodzi> – zgodnie z zapisami punktu 4.3.

8. Zasady kształtowania systemów komunikacji:
a) dostCpnoWć drogowa – od ul. Wasilewskiego, od drogi 

wewnCtrznej 023.KDW i od ul. GdaMskiej poprzez ist-
niej>ce zjazdy;

b) wymagania parkingowe – zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 
niniejszej uchwały.

9. Zasady kształtowania infrastruktury:
a) Zaopatrzenie w wodC – z miejskiej sieci wodoci>go-

wej.
b) Odprowadzenie Wcieków komunalnych – do miejskiej 

mechaniczno-biologicznej oczyszczalni Wcieków.
c) Odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grun-

towych – powierzchniowo na tereny zieleni, poprzez 
retencjonowanie i rozs>czanie w granicach własnej 
posesji lub do miejskiej kanalizacji deszczowej.

d) ElektrycznoWć – z sieci elektroenergetycznej.
e) Zaopatrzenie w ciepło – z indywidualnych proekologicz-

nych (nie emisyjnych lub nisko emisyjnych) aródeł ciepła; 
dopuszcza siC dogrzewanie poprzez kominki opalane 
drewnem.

f)   Usuwanie odpadów – selekcjonowanie i wywóz do 
miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku.

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

11. Informacje i postulaty nie bCd>ce ustaleniami planu – nie 
ustala siC.

7) KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZA-
GOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI 
OBRBBU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA 
CZBVCI CENTRUM MIASTA

1. Oznaczenie terenu: 7.MU
2. Powierzchnia: 0,14 ha
3. Przeznaczenie terenu: Tereny zabudowy usługowej, miesz-

kaniowej jednorodzinnej, mieszkaniowej jednorodzinnej 
z usługami. Istniej>ce ucytkowanie terenu uznaje siC za 
zgodne z planem.

4. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania 
terenu:
4.1. Warunki urbanistyczne:
a) wielkoWć działki – dopuszcza siC podział terenu zgodnie 

z rysunkiem planu;
b) powierzchnia zabudowy – do 25%;
c) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej nic 50%;
d) linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu;
e) mała architektura:

— Wmietniki – wbudowane lub wolno stoj>ce, zadaszone 
o wielkoWci dostosowanej do wymogów segregacji 

odpadów;
— dopuszcza siC oWwietlenie według indywidualnych 

uwarunkowaM;
— dopuszcza siC ogrodzenia acurowe o wysokoWci do 

1,5 m z wykluczeniem przCseł betonowych prefabry-
kowanych;

f)   dopuszcza siC zagospodarowanie tymczasowe i loka-
lizacjC tymczasowych obiektów budowlanych wraz z 
instalacjami i urz>dzeniami technicznymi:
— na terenie dopuszczalnej lokalizacji zabudowy 

– dopuszcza siC obiekty tymczasowe zwi>zane 
funkcjonalnie z zabudow> istniej>c> i zrealizowan> 
na podstawie ustaleM niniejszej uchwały;

— w trakcie budowy, na terenie objCtym pozwoleniem na 
budowC – w zakresie odpowiednim do prowadzonych 
prac budowlanych;

g) inne:
— istniej>ce zagospodarowania terenu przekraczaj>ce 

parametry warunków urbanistycznych ustalone w 
punkcie 4.1. a)-c) uznaje siC za zgodne z planem;

— zakazuje siC lokalizacji reklam z wyj>tkiem reklam 
na obiektach budowlanych, zwi>zanych z prowa-
dzon> działalnoWci>, w formie: napisów, plakatów i 
oWwietlonych plansz o powierzchni jednostkowej nie 
wiCkszej nic 1 m2 dostosowanej do uwarunkowaM 
wystCpuj>cych na działce lub w jej s>siedztwie.

4.2. Zasady kształtowania zabudowy:
a) wysokoWć zabudowy:

— iloWć kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 
ucytkowe – do 2;

— do kalenicy – do 9 m;
b) szerokoWć elewacji frontowej – nie wiCksza nic 15 m;
c) geometria dachu:

— k>t nachylenia – od 30o do 45o;
— kształt dachu – minimum dwuspadowy, symetrycz-

ny;
— pokrycie – dachówka o naturalnym kolorze wypalonej 

gliny lub odcieni od szaroWci do grafi tu;
d) przekształcenia istniej>cej zabudowy:

— uznaje siC istniej>c> zabudowC, w tym zabudowC 
o parametrach przekraczaj>cych ustalone powycej 
regulacje jako zgodn> z planem;

— ustalenia dotycz>ce zasad kształtowania zabudowy 
w punkcie 4.2.a)-c) dotycz> równiec odbudowy, 
rozbudowy czy nadbudowy istniej>cej zabudowy, 
z uwzglCdnieniem zapisów punktu 6. dotycz>cych 
zabudowy historycznej;

e) zasady kształtowania tymczasowych obiektów budow-
lanych:
— w trakcie budowy, na terenie objCtym pozwoleniem 

na budowC – dopuszcza siC tymczasowe obiekty 
budowlane o dowolnym gabarycie, formie, rodzaju 
konstrukcji i materiale;

— zwi>zanych funkcjonalnie z zabudow> istniej>c> i 
zrealizowan> na podstawie ustaleM niniejszej uchwały 
– dopuszcza siC tymczasowe obiekty budowlane 
o trwałej rozbieralnej konstrukcji dostosowanej do 
formy zabudowy, o powierzchni mierzonej po obrysie 
obiektu nie wiCkszej nic 50 m2 i wysokoWci do 5 m;

f)  inne – nie ustala siC.
4.3. Zagrocenia i ograniczenia:
a) obszar bezpoWredniego zagrocenia powodziowego; dla 

robót oraz czynnoWci, które mog> utrudnić ochronC przed 
powodzi>, wymagane jest uzyskanie od właWciwego 
terytorialnie organu zwolnienia z zakazów okreWlonych 
w Prawie Wodnym;

b) teren zagrocony zalaniem – wskutek podniesienia siC 
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poziomu wody gruntowej do rzCdnej +1,25 m n.p.m.;
5. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kultu-

rowego:
a) racjonalne wykorzystanie potencjału Wrodowiska i kształ-

towanie równowagi ekologicznej;
b) nie dopuszcza siC lokalizowania przedsiCwziCć, które w 

wyniku zalania mogłyby spowodować zanieczyszczenie 
Wrodowiska.

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 
dóbr kultury współczesnej – w oparciu o przepisy szcze-
gólne jak w pkt 7.c) oraz:
a) obiekt zabytkowy (nieruchomoWć budynkowa) przy ul. 

LeWnej 1 – ochrona formy bryły, kształtu i materiału 
pokrycia dachu, ceglanej elewacji, formy i materiału 
werandy;

b) dopuszcza siC przekształcenie obiektu zabytkowego 
polegaj>ce na dobudowie – czCWć dobudowana nawi>-
zuj>ca charakterem, w tym geometri> i pokryciem da-
chu, do budynku chronionego, nie dominuj>ca nad nim 
wysokoWci> i powierzchni> zabudowy, z zachowaniem 
czytelnoWci architektury obiektu zabytkowego.

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-
gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:
a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-
wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie 
organem administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 
„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 
prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 
kompetencji Wojewody;

c) teren znajduje siC w granicach zabytkowego układu 
ruralistycznego wpisanego pod nr 1301 do rejestru 
zabytków woj. pomorskiego i na tej podstawie objCty 
jest Wcisł> ochron> konserwatorsk>; na wszelkie prace 
maj>ce wpływ na zachowanie i ekspozycjC walorów 
zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych nalecy 
uzyskać pozwolenie właWciwego konserwatora zabyt-
ków zgodnie z przepisami szczególnymi dotycz>cymi 
ochrony zabytków;

d) teren znajduje siC na obszarze bezpoWredniego zagro-
cenia powodzi> – zgodnie z zapisami punktu 4.3.

8. Zasady kształtowania systemów komunikacji:
a) dostCpnoWć drogowa – od ul. LeWnej;
b) wymagania parkingowe – zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 

niniejszej uchwały.
9. Zasady kształtowania infrastruktury:

a) Zaopatrzenie w wodC – z miejskiej sieci wodoci>go-
wej.

b) Odprowadzenie Wcieków komunalnych – do miejskiej 
mechaniczno-biologicznej oczyszczalni Wcieków.

c) Odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grun-
towych – powierzchniowo na tereny zieleni, poprzez 
retencjonowanie i rozs>czanie w granicach własnej 
posesji lub do miejskiej kanalizacji deszczowej.

d) ElektrycznoWć – z sieci elektroenergetycznej.
e) Zaopatrzenie w ciepło – z indywidualnych proekologicz-

nych (nie emisyjnych lub nisko emisyjnych) aródeł ciepła; 
dopuszcza siC dogrzewanie poprzez kominki opalane 
drewnem.

f)   Usuwanie odpadów – selekcjonowanie i wywóz do 
miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku.

10. Stawka procentowa – 30%.
11. Informacje i postulaty nie bCd>ce ustaleniami planu – nie 

ustala siC.

8) KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZA-

GOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI 
OBRBBU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA 
CZBVCI CENTRUM MIASTA

1. Oznaczenie terenu: 8.MU
2. Powierzchnia: 0,56 ha
3. Przeznaczenie terenu: Tereny zabudowy usługowej, miesz-

kaniowej jednorodzinnej, mieszkaniowej jednorodzinnej z 
usługami.

4. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania 
terenu:
4.1. Warunki urbanistyczne:
a) wielkoWć działki – nie mniejsza nic w stanie istniej>-

cym;
b) powierzchnia zabudowy – do 25%;
c) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej nic 40%;
d) linie zabudowy – nie ustala siC;
e) mała architektura:

— Wmietniki – wbudowane lub wolno stoj>ce, zadaszone 
o wielkoWci dostosowanej do wymogów segregacji 
odpadów;

— dopuszcza siC oWwietlenie według indywidualnych 
uwarunkowaM;

— dopuszcza siC ogrodzenia acurowe o wysokoWci do 
1,5 m z wykluczeniem przCseł betonowych prefabry-
kowanych;

f)   dopuszcza siC zagospodarowanie tymczasowe i loka-
lizacjC tymczasowych obiektów budowlanych wraz z 
instalacjami i urz>dzeniami technicznymi:
— na terenie dopuszczalnej lokalizacji zabudowy 

– dopuszcza siC obiekty tymczasowe zwi>zane 
funkcjonalnie z zabudow> istniej>c> i zrealizowan> 
na podstawie ustaleM niniejszej uchwały;

— w trakcie budowy, na terenie objCtym pozwoleniem na 
budowC – w zakresie odpowiednim do prowadzonych 
prac budowlanych;

g) inne:
— istniej>ce zagospodarowania terenu przekraczaj>ce 

parametry warunków urbanistycznych ustalone w 
punkcie 4.1. a)-c) uznaje siC za zgodne z planem;

— zakazuje siC lokalizacji reklam z wyj>tkiem reklam 
na obiektach budowlanych, zwi>zanych z prowa-
dzon> działalnoWci>, w formie: napisów, plakatów i 
oWwietlonych plansz o powierzchni jednostkowej nie 
wiCkszej nic 1 m2 dostosowanej do uwarunkowaM 
wystCpuj>cych na działce lub w jej s>siedztwie.

4.2. Zasady kształtowania zabudowy:
a) wysokoWć zabudowy:

— iloWć kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 
ucytkowe – do 2;

— do kalenicy – do 9 m;
b) szerokoWć elewacji frontowej – nie ustala siC;
c) geometria dachu:

— k>t nachylenia – od 30o do 45o;
— kształt dachu – minimum dwuspadowy, symetrycz-

ny;
— pokrycie – dachówka o naturalnym kolorze wypalonej 

gliny lub odcieni od szaroWci do grafi tu;
d) przekształcenia istniej>cej zabudowy:

— uznaje siC istniej>c> zabudowC, w tym zabudowC 
o parametrach przekraczaj>cych ustalone powycej 
regulacje jako zgodn> z planem, o ile zrealizowana 
została w oparciu o wymagane prawem zezwole-
nia;

— ustalenia dotycz>ce zasad kształtowania zabudowy 
w punkcie 4.2.a)-c) dotycz> równiec odbudowy, roz-
budowy czy nadbudowy istniej>cej zabudowy;

— w przypadku rozbudowy budynków o dachach pła-
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skich dopuszcza siC dachy płaskie w czCWci dobudo-
wanej; w przypadku nadbudowy – dachy zgodne z 
punktem 4.2. c);

e) zasady kształtowania tymczasowych obiektów budow-
lanych:
— w trakcie budowy, na terenie objCtym pozwoleniem 

na budowC – dopuszcza siC tymczasowe obiekty 
budowlane o dowolnym gabarycie, formie, rodzaju 
konstrukcji i materiale;

— zwi>zanych funkcjonalnie z zabudow> istniej>c> i 
zrealizowan> na podstawie ustaleM niniejszej uchwały 
– dopuszcza siC tymczasowe obiekty budowlane 
o trwałej rozbieralnej konstrukcji dostosowanej do 
formy zabudowy, o powierzchni mierzonej po obrysie 
obiektu nie wiCkszej nic 50 m

2

 i wysokoWci do 5 m;
f)  inne – nie ustala siC.
4.3. Zagrocenia i ograniczenia:
a) obszar bezpoWredniego zagrocenia powodziowego; dla 

robót oraz czynnoWci, które mog> utrudnić ochronC przed 
powodzi>, wymagane jest uzyskanie od właWciwego 
terytorialnie organu zwolnienia z zakazów okreWlonych 
w Prawie Wodnym;

b) teren zagrocony zalaniem – wskutek podniesienia siC 
poziomu wody gruntowej do rzCdnej +1,25 m n.p.m.;

5. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kultu-
rowego:
a) racjonalne wykorzystanie potencjału Wrodowiska i kształ-

towanie równowagi ekologicznej;
b) nie dopuszcza siC lokalizowania przedsiCwziCć, które w 

wyniku zalania mogłyby spowodować zanieczyszczenie 
Wrodowiska.

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 
dóbr kultury współczesnej – w oparciu o przepisy szcze-
gólne jak w pkt 7.c).

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-
gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:
a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-
wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie 
organem administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 
„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 
prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 
kompetencji Wojewody;

c) teren znajduje siC w granicach zabytkowego układu 
ruralistycznego wpisanego pod nr 1301 do rejestru 
zabytków woj. pomorskiego i na tej podstawie objCty 
jest Wcisł> ochron> konserwatorsk>; na wszelkie prace 
maj>ce wpływ na zachowanie i ekspozycjC walorów 
zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych nalecy 
uzyskać pozwolenie właWciwego konserwatora zabyt-
ków zgodnie z przepisami szczególnymi dotycz>cymi 
ochrony zabytków;

d) teren znajduje siC na obszarze bezpoWredniego zagro-
cenia powodzi> – zgodnie z zapisami punktu 4.3.

8. Zasady kształtowania systemów komunikacji:
a) dostCpnoWć drogowa – od ul. Lotników, Metalowców i 

Wasilewskiego;
b) wymagania parkingowe – zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 

niniejszej uchwały.
9. Zasady kształtowania infrastruktury:

a) Zaopatrzenie w wodC – z miejskiej sieci wodoci>go-
wej.

b) Odprowadzenie Wcieków komunalnych – do miejskiej 
mechaniczno-biologicznej oczyszczalni Wcieków.

c) Odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grun-
towych – powierzchniowo na tereny zieleni, poprzez 

retencjonowanie i rozs>czanie w granicach własnej 
posesji lub do miejskiej kanalizacji deszczowej.

d) ElektrycznoWć – z sieci elektroenergetycznej.
e) Zaopatrzenie w ciepło – z indywidualnych proekologicz-

nych (nie emisyjnych lub nisko emisyjnych) aródeł ciepła; 
dopuszcza siC dogrzewanie poprzez kominki opalane 
drewnem.

f)   Usuwanie odpadów – selekcjonowanie i wywóz do 
miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku.

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

11. Informacje i postulaty nie bCd>ce ustaleniami planu – nie 
ustala siC.

9) KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZA-
GOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI 
OBRBBU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA 
CZBVCI CENTRUM MIASTA

1. Oznaczenie terenu: 9.MU
2. Powierzchnia: 0,93 ha
3. Przeznaczenie terenu: Tereny zabudowy usługowej, miesz-

kaniowej jednorodzinnej, mieszkaniowej jednorodzinnej 
z usługami. Istniej>ce ucytkowanie terenu uznaje siC za 
zgodne z planem.

4. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania 
terenu:
4.1. Warunki urbanistyczne:
a) wielkoWć działki – nie mniejsza nic 1000 m2;
b) powierzchnia zabudowy – do 25%;
c) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej nic 50%;
d) linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu;
e) mała architektura:

— Wmietniki – wbudowane lub wolno stoj>ce, zadaszone 
o wielkoWci dostosowanej do wymogów segregacji 
odpadów;

— dopuszcza siC oWwietlenie według indywidualnych 
uwarunkowaM;

— dopuszcza siC ogrodzenia acurowe o wysokoWci do 
1,5 m z wykluczeniem przCseł betonowych prefabry-
kowanych;

f)   dopuszcza siC zagospodarowanie tymczasowe i loka-
lizacjC tymczasowych obiektów budowlanych wraz z 
instalacjami i urz>dzeniami technicznymi:
— na terenie dopuszczalnej lokalizacji zabudowy 

– dopuszcza siC obiekty tymczasowe zwi>zane 
funkcjonalnie z zabudow> istniej>c> i zrealizowan> 
na podstawie ustaleM niniejszej uchwały;

— w trakcie budowy, na terenie objCtym pozwoleniem na 
budowC – w zakresie odpowiednim do prowadzonych 
prac budowlanych;

g) inne:
— istniej>ce zagospodarowania terenu przekraczaj>ce 

parametry warunków urbanistycznych ustalone w 
punkcie 4.1. a)-c) uznaje siC za zgodne z planem;

— zakazuje siC lokalizacji reklam z wyj>tkiem reklam 
na obiektach budowlanych, zwi>zanych z prowa-
dzon> działalnoWci>, w formie: napisów, plakatów i 
oWwietlonych plansz o powierzchni jednostkowej nie 
wiCkszej nic 1 m2 dostosowanej do uwarunkowaM 
wystCpuj>cych na działce lub w jej s>siedztwie;

— na działce nr ewid. 116 wyznacza siC teren propo-
nowanej lokalizacji parkingu – parking „zielony” o 
nawierzchni cwirowej (grysowej lub pokryty acuro-
wymi płytami wypełnianymi humusem i obsianymi 
np. traw>, z udziałem zieleni wysokiej – izolacyjnej.

4.2. Zasady kształtowania zabudowy:
a) wysokoWć zabudowy:

— iloWć kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 
ucytkowe – do 2;
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— do kalenicy – do 9 m;
b) szerokoWć elewacji frontowej – nie wiCksza nic 15 m;
c) geometria dachu:

— k>t nachylenia – od 35o do 45o

— kształt dachu – minimum dwuspadowy, symetrycz-
ny;

— pokrycie – dachówka o naturalnym kolorze wypalonej 
gliny lub odcieni od szaroWci do grafi tu;

d) przekształcenia istniej>cej zabudowy:
— uznaje siC istniej>c> zabudowC, w tym zabudowC 

o parametrach przekraczaj>cych ustalone powycej 
regulacje jako zgodn> z planem;

— ustalenia dotycz>ce zasad kształtowania zabudowy 
w punkcie 4.2.a)-c) dotycz> równiec odbudowy, 
rozbudowy czy nadbudowy istniej>cej zabudowy, 
z uwzglCdnieniem zapisów punktu 6. dotycz>cych 
zabudowy historycznej;

e) zasady kształtowania tymczasowych obiektów budow-
lanych:
— w trakcie budowy, na terenie objCtym pozwoleniem 

na budowC – dopuszcza siC tymczasowe obiekty 
budowlane o dowolnym gabarycie, formie, rodzaju 
konstrukcji i materiale;

— zwi>zanych funkcjonalnie z zabudow> istniej>c> i 
zrealizowan> na podstawie ustaleM niniejszej uchwały 
– dopuszcza siC tymczasowe obiekty budowlane 
o trwałej rozbieralnej konstrukcji dostosowanej do 
formy zabudowy, o powierzchni mierzonej po obrysie 
obiektu nie wiCkszej nic 50 m2 i wysokoWci do 5 m;

f)   inne:
— forma zabudowy dostosowana do ukształtowania 

terenu, nawi>zuj>ca do zabudowy zabytkowej zlo-
kalizowanej w s>siedztwie.

4.3. Zagrocenia i ograniczenia:
a) obszar bezpoWredniego zagrocenia powodziowego; dla 

robót oraz czynnoWci, które mog> utrudnić ochronC przed 
powodzi>, wymagane jest uzyskanie od właWciwego 
terytorialnie organu zwolnienia z zakazów okreWlonych 
w Prawie Wodnym;

b) teren zagrocony zalaniem – wskutek podniesienia siC 
poziomu wody gruntowej do rzCdnej +1,25 m n.p.m.

5. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kultu-
rowego:
a) racjonalne wykorzystanie potencjału Wrodowiska i kształ-

towanie równowagi ekologicznej;
b) nie dopuszcza siC lokalizowania przedsiCwziCć, które w 

wyniku zalania mogłyby spowodować zanieczyszczenie 
Wrodowiska.

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 
dóbr kultury współczesnej – w oparciu o przepisy szcze-
gólne jak w pkt 7.c) oraz:
a) obiekt zabytkowy (nieruchomoWć gruntowa i budynkowa) 

przy ul. Przyjaani 4 – ochrona formy bryły, kształtu dachu, 
rodzaju materiału pokrycia dachowego i elewacji.

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-
gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:
a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-
wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie 
organem administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 
„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 
prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 
kompetencji Wojewody;

c) teren znajduje siC w granicach zabytkowego układu 
ruralistycznego wpisanego pod nr 1301 do rejestru 

zabytków woj. pomorskiego i na tej podstawie objCty 
jest Wcisł> ochron> konserwatorsk>; na wszelkie prace 
maj>ce wpływ na zachowanie i ekspozycjC walorów 
zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych nalecy 
uzyskać pozwolenie właWciwego konserwatora zabyt-
ków zgodnie z przepisami szczególnymi dotycz>cymi 
ochrony zabytków;

d) teren znajduje siC na obszarze bezpoWredniego zagro-
cenia powodzi> – zgodnie z zapisami punktu 4.3.

8. Zasady kształtowania systemów komunikacji:
a) dostCpnoWć drogowa – od ul. Metalowców, Przyjaani i 

Lotników;
b) wymagania parkingowe – zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 

niniejszej uchwały.
9. Zasady kształtowania infrastruktury:

a) Zaopatrzenie w wodC – z miejskiej sieci wodoci>go-
wej.

b) Odprowadzenie Wcieków komunalnych – do miejskiej 
mechaniczno-biologicznej oczyszczalni Wcieków.

c) Odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grun-
towych – powierzchniowo na tereny zieleni, poprzez 
retencjonowanie i rozs>czanie w granicach własnej 
posesji lub do miejskiej kanalizacji deszczowej.

d) ElektrycznoWć – z sieci elektroenergetycznej.
e) Zaopatrzenie w ciepło – z indywidualnych proekologicz-

nych (nie emisyjnych lub nisko emisyjnych) aródeł ciepła; 
dopuszcza siC dogrzewanie poprzez kominki opalane 
drewnem.

f)   Usuwanie odpadów – selekcjonowanie i wywóz do 
miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku.

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

11. Informacje i postulaty nie bCd>ce ustaleniami planu – nie 
ustala siC.

10) KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZA-
GOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI 
OBRBBU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA 
CZBVCI CENTRUM MIASTA

1. Oznaczenie terenu: 10.ZP
2. Powierzchnia: 0,19 ha
3. Przeznaczenie terenu: Tereny zieleni urz>dzonej.
4. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu:
4.1. Warunki urbanistyczne:
a) wielkoWć działki – nie ustala siC;
b) powierzchnia zabudowy – zakaz zabudowy;
c) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej nic 90%;
d) linie zabudowy – nie ustala siC;
e) mała architektura:

— Wmietniki – przenoWne, w formie dostosowanej do 
zagospodarowania terenu;

— dopuszcza siC oWwietlenie według indywidualnych 
uwarunkowaM;

f)   inne:
— zakazuje siC lokalizacji znaków reklamowych;
— dopuszcza siC lokalizacjC zbiornika retencyjnego na 

wody opadowe jako elementu zagospodarowania 
parku;

— rejon lokalizacji projektowanej stacji transformato-
rowej zgodnie z rysunkiem planu; dopuszcza siC 
przeniesienie stacji transformatorowej w uzgodnieniu 
z instytucj> eksploatuj>c>.

4.2. Zasady kształtowania zabudowy – nie ustala siC.
4.3. Zagrocenia i ograniczenia:
a) obszar bezpoWredniego zagrocenia powodziowego; dla 

robót oraz czynnoWci, które mog> utrudnić ochronC przed 
powodzi>, wymagane jest uzyskanie od właWciwego 
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terytorialnie organu zwolnienia z zakazów okreWlonych 
w Prawie Wodnym;

b) teren zagrocony zalaniem wskutek podniesienia siC 
poziomu wody gruntowej do rzCdnej +1,25 m n.p.m.

5. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturo-
wego – racjonalne wykorzystanie potencjału Wrodowiska i 
kształtowanie równowagi ekologicznej.

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 
dóbr kultury współczesnej – w oparciu o przepisy szcze-
gólne jak w pkt 7.c).

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-
gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:
a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-
wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie 
organem administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 
„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 
prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 
kompetencji Wojewody;

c) teren znajduje siC w granicach zabytkowego układu 
ruralistycznego wpisanego pod nr 1301 do rejestru 
zabytków woj. pomorskiego i na tej podstawie objCty 
jest Wcisł> ochron> konserwatorsk>; na wszelkie prace 
maj>ce wpływ na zachowanie i ekspozycjC walorów 
zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych nalecy 
uzyskać pozwolenie właWciwego konserwatora zabyt-
ków zgodnie z przepisami szczególnymi dotycz>cymi 
ochrony zabytków;

d) teren znajduje siC na obszarze bezpoWredniego zagro-
cenia powodzi> – zgodnie z zapisami punktu 4.3.

8. Zasady kształtowania systemów komunikacji:
a) dostCpnoWć drogowa – od ul. Lotników, a od ul. GdaM-

skiej dojWcie piesze;
b) wymagania parkingowe – nie ustala siC.

9. Zasady kształtowania infrastruktury:
a) Zaopatrzenie w wodC – z miejskiej sieci wodoci>go-

wej.
b) Odprowadzenie Wcieków komunalnych – nie ustala 

siC.
c) Odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grun-

towych – powierzchniowo.
d) ElektrycznoWć – z sieci elektroenergetycznej.
e) Zaopatrzenie w ciepło – nie ustala siC.
f)   Usuwanie odpadów – selekcjonowanie i wywóz do 

miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku.
10. Stawka procentowa – nie dotyczy.
11. Informacje i postulaty nie bCd>ce ustaleniami planu – nie 

ustala siC.
11) KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZA-

GOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI 
OBRBBU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA 
CZBVCI CENTRUM MIASTA

1. Oznaczenie terenu: 11.MU
2. Powierzchnia: 0,24 ha
3. Przeznaczenie terenu: Tereny zabudowy usługowej, miesz-

kaniowej jednorodzinnej, mieszkaniowej jednorodzinnej z 
usługami.

4. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania 
terenu:
4.1. Warunki urbanistyczne:
a) wielkoWć działki – nie mniejsza nic1100 m2;
b) powierzchnia zabudowy – do 20%;
c) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej nic 50%;
d) linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu;
e) mała architektura:

— Wmietniki – wbudowane lub wolno stoj>ce, zadaszone 

o wielkoWci dostosowanej do wymogów segregacji 
odpadów;

— dopuszcza siC oWwietlenie według indywidualnych 
uwarunkowaM;

— dopuszcza siC ogrodzenia acurowe o wysokoWci do 
1,5 m z wykluczeniem przCseł betonowych prefabry-
kowanych;

f)   dopuszcza siC zagospodarowanie tymczasowe i loka-
lizacjC tymczasowych obiektów budowlanych wraz z 
instalacjami i urz>dzeniami technicznymi:
— na terenie dopuszczalnej lokalizacji zabudowy 

– dopuszcza siC obiekty tymczasowe zwi>zane 
funkcjonalnie z zabudow> zrealizowan> na podstawie 
ustaleM niniejszej uchwały;

— w trakcie budowy, na terenie objCtym pozwoleniem na 
budowC – w zakresie odpowiednim do prowadzonych 
prac budowlanych;

g) inne:
— poziom posadowienia parteru nie nicej nic na rzCdnej 

+1,60 m n.p.m. – nie dotyczy tymczasowych obiektów 
budowlanych;

— słucebnoWć przejazdu na teren 12.U z ul. GdaMskiej 
poprzez istniej>cy zjazd;

— lokalizacja ogólnodostCpnego przejWcia pieszego, 
którego orientacyjny przebieg przedstawiono na 
rysunku planu;

— zakazuje siC lokalizacji reklam.
4.2. Zasady kształtowania zabudowy:
a) wysokoWć zabudowy:

— iloWć kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 
ucytkowe – od ul. GdaMskiej – do 3, od strony drogi 
dojazdowej 06.KDW – do 2;

— do kalenicy – od ul. GdaMskiej – do 12 m, od strony 
drogi dojazdowej 06.KDW – do 9 m;

b) szerokoWć elewacji frontowej – nie wiCcej nic 25 m;
c) geometria dachu:

— k>t nachylenia – od 35o do 45o

— kształt dachu – minimum dwuspadowy, symetrycz-
ny;

— pokrycie – dachówka ceramiczna o naturalnym 
kolorze wypalonej gliny lub odcieni od szaroWci do 
grafi tu;

d) przekształcenia istniej>cej zabudowy – nie dotyczy.
e) zasady kształtowania tymczasowych obiektów budow-

lanych:
— w trakcie budowy, na terenie objCtym pozwoleniem 

na budowC – dopuszcza siC tymczasowe obiekty 
budowlane o dowolnym gabarycie, formie, rodzaju 
konstrukcji i materiale;

— zwi>zanych funkcjonalnie z zabudow> zrealizowan> 
na podstawie ustaleM niniejszej uchwały o trwałej 
rozbieralnej konstrukcji dostosowanej do formy za-
budowy, o powierzchni mierzonej po obrysie obiektu 
nie wiCkszej nic 150 m2 i wysokoWci do 5 m;

f)   inne:
— forma zabudowy dostosowana do ukształtowania 

terenu, z wykluczeniem zabudowy szeregowej;
— fasady budynków od strony ul. GdaMskiej;
— powierzchnia pojedynczego obiektu nie wiCksza nic 

400 m2.
4.3. Zagrocenia i ograniczenia:
a) obszar bezpoWredniego zagrocenia powodziowego; dla 

robót oraz czynnoWci, które mog> utrudnić ochronC przed 
powodzi>, wymagane jest uzyskanie od właWciwego 
terytorialnie organu zwolnienia z zakazów okreWlonych 
w Prawie Wodnym;

b) teren zagrocony zalaniem:
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— wskutek podniesienia siC poziomu wody gruntowej 
do rzCdnej +1,25 m n.p.m.;

— w wyniku spiCtrzeM sztormowych do rzCdnej – 
2,20 m n.p.m.

5. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kultu-
rowego:
a) racjonalne wykorzystanie potencjału Wrodowiska i kształ-

towanie równowagi ekologicznej;
b) nie dopuszcza siC lokalizowania przedsiCwziCć, które w 

wyniku zalania mogłyby spowodować zanieczyszczenie 
Wrodowiska.

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 
dóbr kultury współczesnej – w oparciu o przepisy szcze-
gólne jak w pkt 7.c).

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-
gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:
a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-
wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie 
organem administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 
„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 
prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 
kompetencji Wojewody;

c) teren znajduje siC w granicach zabytkowego układu 
ruralistycznego wpisanego pod nr 1301 do rejestru 
zabytków woj. pomorskiego i na tej podstawie objCty 
jest Wcisł> ochron> konserwatorsk>; na wszelkie prace 
maj>ce wpływ na zachowanie i ekspozycjC walorów 
zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych nalecy 
uzyskać pozwolenie właWciwego konserwatora zabyt-
ków zgodnie z przepisami szczególnymi dotycz>cymi 
ochrony zabytków;

d) teren znajduje siC na obszarze bezpoWredniego zagro-
cenia powodzi> – zgodnie z zapisami punktu 4.3.

8. Zasady kształtowania systemów komunikacji:
a) dostCpnoWć drogowa – od drogi dojazdowej 06.KDW;
b) wymagania parkingowe – zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 

niniejszej uchwały.
9. Zasady kształtowania infrastruktury:

a) Zaopatrzenie w wodC – z miejskiej sieci wodoci>go-
wej.

b) Odprowadzenie Wcieków komunalnych – do miejskiej 
mechaniczno-biologicznej oczyszczalni Wcieków.

c) Odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grun-
towych – powierzchniowo na tereny zieleni, poprzez 
retencjonowanie i rozs>czanie w granicach własnej 
posesji lub do miejskiej kanalizacji deszczowej.

d) ElektrycznoWć – z sieci elektroenergetycznej.
e) Zaopatrzenie w ciepło – z indywidualnych proekologicz-

nych (nie emisyjnych lub nisko emisyjnych) aródeł ciepła; 
dopuszcza siC dogrzewanie poprzez kominki opalane 
drewnem.

f)   Usuwanie odpadów – selekcjonowanie i wywóz do 
miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku.

10. Stawka procentowa – nie dotyczy.
11. Informacje i postulaty nie bCd>ce ustaleniami planu – nie 

ustala siC.
12) KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZA-

GOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI 
OBRBBU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA 
CZBVCI CENTRUM MIASTA

1. Oznaczenie terenu: 12. U
2. Powierzchnia: 0,13 ha
3. Przeznaczenie terenu: Tereny zabudowy usługowej. Na 

działce dopuszcza siC lokalizacjC jednego mieszkania 
powycej parteru o powierzchni nie wiCkszej nic 120 m2.

4. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania 
terenu:
4.1. Warunki urbanistyczne:
a) wielkoWć działki – nie mniejsza nic wielkoWć terenu;
b) powierzchnia zabudowy – do 35%;
c) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej nic 40%;
d) linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu;
e) mała architektura:

— Wmietniki – wbudowane lub wolno stoj>ce, zadaszone 
o wielkoWci dostosowanej do wymogów segregacji 
odpadów;

— dopuszcza siC oWwietlenie według indywidualnych 
uwarunkowaM;

— dopuszcza siC ogrodzenia acurowe o wysokoWci do 
1,5 m z wykluczeniem przCseł betonowych prefabry-
kowanych;

f)   dopuszcza siC zagospodarowanie tymczasowe i loka-
lizacjC tymczasowych obiektów budowlanych wraz z 
instalacjami i urz>dzeniami technicznymi:
— na terenie dopuszczalnej lokalizacji zabudowy 

– dopuszcza siC obiekty tymczasowe zwi>zane 
funkcjonalnie z zabudow> istniej>c> i zrealizowan> 
na podstawie ustaleM niniejszej uchwały;

— w trakcie budowy, na terenie objCtym pozwoleniem na 
budowC – w zakresie odpowiednim do prowadzonych 
prac budowlanych;

g) inne:
— zakazuje siC lokalizacji reklam z wyj>tkiem reklam 

na obiektach budowlanych, zwi>zanych z prowa-
dzon> działalnoWci>, w formie: napisów, plakatów i 
oWwietlonych plansz o powierzchni jednostkowej nie 
wiCkszej nic 1 m2 dostosowanej do uwarunkowaM 
wystCpuj>cych na działce lub w jej s>siedztwie;

— istniej>ce zagospodarowania terenu przekraczaj>ce 
parametry warunków urbanistycznych ustalone w 
punkcie 4.1. a)-c) uznaje siC za zgodne z planem.

4.2. Zasady kształtowania zabudowy:
a) wysokoWć zabudowy:

— iloWć kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 
ucytkowe – do 3;

— do kalenicy – do 12 m;
b) szerokoWć elewacji frontowej – nie ustala siC;
c) geometria dachu:

— k>t nachylenia – od 35o do 45o

— kształt dachu – minimum dwuspadowy, symetrycz-
ny;

— pokrycie – dachówka ceramiczna o naturalnym 
kolorze wypalonej gliny lub odcieni od szaroWci do 
grafi tu;

d) przekształcenia istniej>cej zabudowy:
— uznaje siC istniej>c> zabudowC, w tym zabudowC 

o parametrach przekraczaj>cych ustalone powycej 
regulacje jako zgodn> z planem;

— ustalenia dotycz>ce zasad kształtowania zabudowy 
w punkcie 4.2.a)-c) dotycz> równiec odbudowy, roz-
budowy czy nadbudowy istniej>cej zabudowy;

e) zasady kształtowania tymczasowych obiektów budow-
lanych:
— w trakcie budowy, na terenie objCtym pozwoleniem 

na budowC – dopuszcza siC tymczasowe obiekty 
budowlane o dowolnym gabarycie, formie, rodzaju 
konstrukcji i materiale;

— zwi>zanych funkcjonalnie z zabudow> istniej>c> i 
zrealizowan> na podstawie ustaleM niniejszej uchwały 
– dopuszcza siC tymczasowe obiekty budowlane o 
przekryciu o trwałej rozbieralnej konstrukcji dostoso-
wanej do formy zabudowy, o powierzchni mierzonej 
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po obrysie obiektu nie wiCkszej nic 50 m2 i wysokoWci 
do 5 m;

f)  inne – fasada budynku od strony ul. GdaMskiej i ul. 
Vwierczewskiego.

4.3. Zagrocenia i ograniczenia:
a) obszar bezpoWredniego zagrocenia powodziowego; dla 

robót oraz czynnoWci, które mog> utrudnić ochronC przed 
powodzi>, wymagane jest uzyskanie od właWciwego 
terytorialnie organu zwolnienia z zakazów okreWlonych 
w Prawie Wodnym;

b) teren zagrocony zalaniem:
— wskutek podniesienia siC poziomu wody gruntowej 

do rzCdnej +1,25 m n.p.m.;
— w wyniku spiCtrzeM sztormowych do rzCdnej ± 2,20 

m n.p.m.
5. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kultu-

rowego:
a) racjonalne wykorzystanie potencjału Wrodowiska i kształ-

towanie równowagi ekologicznej;
b) nie dopuszcza siC lokalizowania przedsiCwziCć, które w 

wyniku zalania mogłyby spowodować zanieczyszczenie 
Wrodowiska.

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 
dóbr kultury współczesnej – w oparciu o przepisy szcze-
gólne jak w pkt 7.c).

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-
gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:
a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-
wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie 
organem administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 
„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 
prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 
kompetencji Wojewody;

c) teren znajduje siC w granicach zabytkowego układu 
ruralistycznego wpisanego pod nr 1301 do rejestru 
zabytków woj. pomorskiego i na tej podstawie objCty 
jest Wcisł> ochron> konserwatorsk>; na wszelkie prace 
maj>ce wpływ na zachowanie i ekspozycjC walorów 
zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych nalecy 
uzyskać pozwolenie właWciwego konserwatora zabyt-
ków zgodnie z przepisami szczególnymi dotycz>cymi 
ochrony zabytków;

d) teren znajduje siC na obszarze bezpoWredniego zagro-
cenia powodzi> – zgodnie z zapisami punktu 4.3.

8. Zasady kształtowania systemów komunikacji:
a) dostCpnoWć drogowa – od ul. Vwierczewskiego, drogi 

dojazdowej 06.KDW;
b) wymagania parkingowe – zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 

niniejszej uchwały.
9. Zasady kształtowania infrastruktury:

a) Zaopatrzenie w wodC – z miejskiej sieci wodoci>go-
wej.

b) Odprowadzenie Wcieków komunalnych – do miejskiej 
mechaniczno-biologicznej oczyszczalni Wcieków.

c) Odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grun-
towych – powierzchniowo na tereny zieleni, poprzez 
retencjonowanie i rozs>czanie w granicach własnej 
posesji lub do miejskiej kanalizacji deszczowej.

d) ElektrycznoWć – z sieci elektroenergetycznej.
e) Zaopatrzenie w ciepło – z indywidualnych proekologicz-

nych (nie emisyjnych lub nisko emisyjnych) aródeł ciepła; 
dopuszcza siC dogrzewanie poprzez kominki opalane 
drewnem.

f)   Usuwanie odpadów – selekcjonowanie i wywóz do 
miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku.

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

11. Informacje i postulaty nie bCd>ce ustaleniami planu – nie 
ustala siC.

13) KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZA-
GOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI 
OBRBBU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA 
CZBVCI CENTRUM MIASTA

1. Oznaczenie terenu: 13.MU
2. Powierzchnia: 0,97 ha
3. Przeznaczenie terenu: Tereny zabudowy usługowej, miesz-

kaniowej jednorodzinnej, mieszkaniowej jednorodzinnej z 
usługami.

4. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania 
terenu:
4.1. Warunki urbanistyczne:
a) wielkoWć działki – nie mniejsza nic 1500 m2;
b) powierzchnia zabudowy – do 25%;
c) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej nic 50%;
d) linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu;
e) mała architektura:

— Wmietniki – wbudowane lub wolno stoj>ce, zadaszone 
o wielkoWci dostosowanej do wymogów segregacji 
odpadów;

— dopuszcza siC oWwietlenie według indywidualnych 
uwarunkowaM;

— dopuszcza siC ogrodzenia acurowe o wysokoWci do 
1,5 m z wykluczeniem przCseł betonowych prefabry-
kowanych;

f)   dopuszcza siC zagospodarowanie tymczasowe i loka-
lizacjC tymczasowych obiektów budowlanych wraz z 
instalacjami i urz>dzeniami technicznymi:
— na całym terenie do czasu docelowego zagospodaro-

wania terenu zrealizowanego zgodnie z ustaleniami 
niniejszej uchwały;

— na terenie dopuszczalnej lokalizacji zabudowy 
– dopuszcza siC obiekty tymczasowe zwi>zane 
funkcjonalnie z zabudow> istniej>c> i zrealizowan> 
na podstawie ustaleM niniejszej uchwały;

— w trakcie budowy, na terenie objCtym pozwoleniem na 
budowC – w zakresie odpowiednim do prowadzonych 
prac budowlanych;

g) inne – zakazuje siC lokalizacji reklam.
4.2. Zasady kształtowania zabudowy:
a) wysokoWć zabudowy:

— iloWć kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 
ucytkowe – do 3;

— do kalenicy – do 12 m;
b) szerokoWć elewacji frontowej – nie wiCksza nic 25 m;
c) geometria dachu:

— k>t nachylenia – od 35o do 45o

— kształt dachu – minimum dwuspadowy, symetrycz-
ny;

— pokrycie – dachówka ceramiczna o naturalnym 
kolorze wypalonej gliny lub odcieni od szaroWci do 
grafi tu;

d) przekształcenia istniej>cej zabudowy:
— uznaje siC istniej>c> zabudowC jako zgodn> z pla-

nem;
— ustalenia dotycz>ce zasad kształtowania zabudowy 

w punkcie 4.2.a)-c) dotycz> równiec odbudowy, 
rozbudowy czy nadbudowy istniej>cej zabudowy, 
z uwzglCdnieniem zapisów punktu 6. dotycz>cych 
zabudowy historycznej;

e) zasady kształtowania tymczasowych obiektów budow-
lanych:
— w trakcie budowy, na terenie objCtym pozwoleniem 
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na budowC – dopuszcza siC tymczasowe obiekty 
budowlane o dowolnym gabarycie, formie, rodzaju 
konstrukcji i materiale;

— zwi>zanych funkcjonalnie z zabudow> istniej>c> i 
zrealizowan> na podstawie ustaleM niniejszej uchwały 
– dopuszcza siC tymczasowe obiekty budowlane o 
trwałej rozbieralnej konstrukcji dostosowanej  do 
formy zabudowy, o powierzchni mierzonej po obrysie 
obiektu nie wiCkszej nic 50 m2 i wysokoWci do 5 m;

f)  inne – powierzchnia zabudowy pojedynczego obiektu 
nie wiCksza nic 400 m2.

4.3. Zagrocenia i ograniczenia – obszar bezpoWredniego 
zagrocenia powodziowego; dla robót oraz czynnoWci, 
które mog> utrudnić ochronC przed powodzi>, wy-
magane jest uzyskanie od właWciwego terytorialnie 
organu zwolnienia z zakazów okreWlonych w Prawie 
Wodnym.

5. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturo-
wego – racjonalne wykorzystanie potencjału Wrodowiska i 
kształtowanie równowagi ekologicznej.

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 
dóbr kultury współczesnej – w oparciu o przepisy szcze-
gólne jak w pkt 7.c) oraz:
a) obiekty zabytkowe (nieruchomoWci budynkowe):

— przy ul. Metalowców 16 – przywrócenie historycznej 
formy budynku z dopuszczeniem rozbudowy; przy-
wrócenie tarasowego ogrodu na osi południowej 
budynku i jego integracja z zagospodarowaniem 
terenu 10.ZP;

— przy ul. Metalowców 18 – ochrona formy bryły; 
zaleca siC przywrócenie pierwotnej formy budynku 
historycznego oraz jego integracjC z współczesn> 
dobudow>; wysokoWć i k>t nachylenia połaci nad 
czCWci> współczesn> jak w czCWci historycznej;

— dopuszcza siC przekształcenie obiektów zabytkowych 
polegaj>ce na dobudowie – czCWć dobudowana na-
wi>zuj>ca charakterem, w tym geometri> i pokryciem 
dachu, do budynku chronionego, nie dominuj>ca nad 
nim wysokoWci> i powierzchni> zabudowy, z zachowa-
niem czytelnoWci architektury obiektu zabytkowego.

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-
gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:
a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-
wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie 
organem administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 
„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 
prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 
kompetencji Wojewody;

c) teren znajduje siC w granicach zabytkowego układu 
ruralistycznego wpisanego pod nr 1301 do rejestru 
zabytków woj. pomorskiego i na tej podstawie objCty 
jest Wcisł> ochron> konserwatorsk>; na wszelkie prace 
maj>ce wpływ na zachowanie i ekspozycjC walorów 
zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych nalecy 
uzyskać pozwolenie właWciwego konserwatora zabyt-
ków zgodnie z przepisami szczególnymi dotycz>cymi 
ochrony zabytków;

d) teren znajduje siC na obszarze bezpoWredniego zagro-
cenia powodzi> – zgodnie z zapisami punktu 4.3.

8. Zasady kształtowania systemów komunikacji:
a) dostCpnoWć drogowa – od ul. Lotników, Metalowców i 

od drogi dojazdowej 06.KDW;
b) wymagania parkingowe – zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 

niniejszej uchwały.
9. Zasady kształtowania infrastruktury:

a) Zaopatrzenie w wodC – z miejskiej sieci wodoci>go-
wej.

b) Odprowadzenie Wcieków komunalnych – do miejskiej 
mechaniczno-biologicznej oczyszczalni Wcieków.

c) Odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grun-
towych – powierzchniowo na tereny zieleni, poprzez 
retencjonowanie i rozs>czanie w granicach własnej 
posesji lub do miejskiej kanalizacji deszczowej.

d) ElektrycznoWć – z sieci elektroenergetycznej.
e) Zaopatrzenie w ciepło – z indywidualnych proekologicz-

nych (nie emisyjnych lub nisko emisyjnych) aródeł ciepła; 
dopuszcza siC dogrzewanie poprzez kominki opalane 
drewnem.

f)   Usuwanie odpadów – selekcjonowanie i wywóz do 
miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku.

10. Stawka procentowa – nie dotyczy.
11. Informacje i postulaty nie bCd>ce ustaleniami planu – re-

komendowane linie podziału wewnCtrznego zgodnie z 
rysunkiem planu.

14) KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZA-
GOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI 
OBRBBU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA 
CZBVCI CENTRUM MIASTA

1. Oznaczenie terenu: 14. U
2. Powierzchnia: 0,08 ha
3. Przeznaczenie terenu: Tereny zabudowy usługowej. Na 

działce dopuszcza siC lokalizacjC jednego mieszkania 
powycej parteru o powierzchni nie wiCkszej nic 120 m2.

4. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania 
terenu:
4.1. Warunki urbanistyczne:
a) wielkoWć działki – nie mniejsza nic w stanie istniej>-

cym;
b) powierzchnia zabudowy – do 30%;
c) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej nic 40%;
d) linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu;
e) mała architektura:

— Wmietniki – wbudowane lub wolno stoj>ce, zadaszone 
o wielkoWci dostosowanej do wymogów segregacji 
odpadów;

— dopuszcza siC oWwietlenie według indywidualnych 
uwarunkowaM;

— dopuszcza siC ogrodzenia acurowe o wysokoWci do 
1,5 m z wykluczeniem przCseł betonowych prefabry-
kowanych;

f)   dopuszcza siC zagospodarowanie tymczasowe i loka-
lizacjC tymczasowych obiektów budowlanych wraz z 
instalacjami i urz>dzeniami technicznymi:
— na terenie dopuszczalnej lokalizacji zabudowy 

– dopuszcza siC obiekty tymczasowe zwi>zane 
funkcjonalnie z zabudow> istniej>c> i zrealizowan> 
na podstawie ustaleM niniejszej uchwały;

— w trakcie budowy, na terenie objCtym pozwoleniem na 
budowC – w zakresie odpowiednim do prowadzonych 
prac budowlanych;

g) inne:
— istniej>ce zagospodarowania terenu przekraczaj>ce 

parametry warunków urbanistycznych ustalone w 
punkcie 4.1. a)-c) uznaje siC za zgodne z planem;

— zakazuje siC lokalizacji reklam z wyj>tkiem reklam 
na obiektach budowlanych, zwi>zanych z prowa-
dzon> działalnoWci>, w formie: napisów, plakatów i 
oWwietlonych plansz o powierzchni jednostkowej nie 
wiCkszej nic 1 m2 dostosowanej do uwarunkowaM 
wystCpuj>cych na działce lub w jej s>siedztwie.

4.2. Zasady kształtowania zabudowy:
a) wysokoWć zabudowy:
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— iloWć kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 
ucytkowe – do 3;

— do kalenicy – do 12 m;
b) szerokoWć elewacji frontowej – nie ustala siC;
c) geometria dachu:

— k>t nachylenia – od 30o do 45o;
— kształt dachu – minimum dwuspadowy, symetrycz-

ny;
— pokrycie – dachówka ceramiczna o naturalnym 

kolorze wypalonej gliny lub odcieni od szaroWci do 
grafi tu;

d) przekształcenia istniej>cej zabudowy:
— uznaje siC istniej>c> zabudowC, w tym zabudowC 

o parametrach przekraczaj>cych ustalone powycej 
regulacje jako zgodn> z planem;

— ustalenia dotycz>ce zasad kształtowania zabudowy 
w punkcie 4.2.a)-c) dotycz> równiec odbudowy, roz-
budowy czy nadbudowy istniej>cej zabudowy;

e) zasady kształtowania tymczasowych obiektów budow-
lanych:
— w trakcie budowy, na terenie objCtym pozwoleniem 

na budowC – dopuszcza siC tymczasowe obiekty 
budowlane o dowolnym gabarycie, formie, rodzaju 
konstrukcji i materiale;

— zwi>zanych funkcjonalnie z zabudow> istniej>c> i 
zrealizowan> na podstawie ustaleM niniejszej uchwały 
– dopuszcza siC tymczasowe obiekty budowlane 
niepoł>czone trwale z gruntem, takie jak przekrycia 
namiotowe i powłoki pneumatyczne lub o trwałej 
rozbieralnej konstrukcji dostosowanej do formy za-
budowy, o powierzchni mierzonej po obrysie obiektu 
nie wiCkszej nic 50 m2 i wysokoWci do 5 m;

f)  inne – fasada budynku od strony ul. Vwierczewskiego.
4.3. Zagrocenia i ograniczenia – obszar bezpoWredniego 

zagrocenia powodziowego; dla robót oraz czynnoWci, 
które mog> utrudnić ochronC przed powodzi>, wy-
magane jest uzyskanie od właWciwego terytorialnie 
organu zwolnienia z zakazów okreWlonych w Prawie 
Wodnym.

5. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturo-
wego – racjonalne wykorzystanie potencjału Wrodowiska i 
kształtowanie równowagi ekologicznej.

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 
dóbr kultury współczesnej – w oparciu o przepisy szcze-
gólne jak w pkt 7.c).

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-
gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:
a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-
wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie 
organem administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 
„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 
prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 
kompetencji Wojewody;

c) teren znajduje siC w granicach zabytkowego układu 
ruralistycznego wpisanego pod nr 1301 do rejestru 
zabytków woj. pomorskiego i na tej podstawie objCty 
jest Wcisł> ochron> konserwatorsk>; na wszelkie prace 
maj>ce wpływ na zachowanie i ekspozycjC walorów 
zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych nalecy 
uzyskać pozwolenie właWciwego konserwatora zabyt-
ków zgodnie z przepisami szczególnymi dotycz>cymi 
ochrony zabytków;

d) teren znajduje siC na obszarze bezpoWredniego zagro-
cenia powodzi> – zgodnie z zapisami punktu 4.3.

8. Zasady kształtowania systemów komunikacji:

a) dostCpnoWć drogowa – od ul. Vwierczewskiego i drogi 
dojazdowej 06.KDW;

b) wymagania parkingowe – zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 
niniejszej uchwały.

9. Zasady kształtowania infrastruktury:
a) Zaopatrzenie w wodC – z miejskiej sieci wodoci>go-

wej.
b) Odprowadzenie Wcieków komunalnych – do miejskiej 

mechaniczno-biologicznej oczyszczalni Wcieków.
c) Odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grun-

towych – powierzchniowo na tereny zieleni, poprzez 
retencjonowanie i rozs>czanie w granicach własnej 
posesji lub do miejskiej kanalizacji deszczowej.

d) ElektrycznoWć – z sieci elektroenergetycznej.
e) Zaopatrzenie w ciepło – z indywidualnych proekologicz-

nych (nie emisyjnych lub nisko emisyjnych) aródeł ciepła; 
dopuszcza siC dogrzewanie poprzez kominki opalane 
drewnem.

f)   Usuwanie odpadów – selekcjonowanie i wywóz do 
miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku.

10. Stawka procentowa – 30%.
11. Informacje i postulaty nie bCd>ce ustaleniami planu – nie 

ustala siC.
15) KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZA-

GOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI 
OBRBBU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA 
CZBVCI CENTRUM MIASTA

1. Oznaczenie terenu: 15.ZE
2. Powierzchnia: 0,48 ha
3. Przeznaczenie terenu: Tereny zieleni o wiod>cej funkcji 

ekologicznej.
4. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu:
4.1. Warunki urbanistyczne:
a) wielkoWć działki – nie ustala siC;
b) powierzchnia zabudowy – zakaz zabudowy;
c) powierzchnia biologicznie czynna – 100%;
d) linie zabudowy – nie ustala siC;
e) mała architektura:

— dopuszcza siC oWwietlenie według indywidualnych 
uwarunkowaM;

f)  inne – zakazuje siC lokalizacji znaków reklamowych;
4.2. Zasady kształtowania zabudowy – nie ustala siC.
4.3. Zagrocenia i ograniczenia:
a) obszar bezpoWredniego zagrocenia powodziowego; dla 

robót oraz czynnoWci, które mog> utrudnić ochronC przed 
powodzi>, wymagane jest uzyskanie od właWciwego 
terytorialnie organu zwolnienia z zakazów okreWlonych 
w Prawie Wodnym;

b) teren zagrocony zalaniem – wskutek podniesienia siC 
poziomu wody gruntowej do rzCdnej +1,25 m n.p.m.

5. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kultu-
rowego:
a) na terenie znajduj> siC siedliska borów i lasów w pod-

mokłych zagłCbieniach w obrCbie Specjalnego Obszaru 
Ochrony Siedlisk Zalew WiWlany i Mierzeja WiWlana” 
PLH280007;

b) racjonalne wykorzystanie potencjału Wrodowiska i kształ-
towanie równowagi ekologicznej.

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 
dóbr kultury współczesnej – w oparciu o przepisy szcze-
gólne jak w pkt 7.c).

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-
gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:
a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-
wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie 
organem administracji morskiej;
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b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 
„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 
prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 
kompetencji Wojewody;

c) teren znajduje siC w granicach zabytkowego układu 
ruralistycznego wpisanego pod nr 1301 do rejestru 
zabytków woj. pomorskiego i na tej podstawie objCty 
jest Wcisł> ochron> konserwatorsk>; na wszelkie prace 
maj>ce wpływ na zachowanie i ekspozycjC walorów 
zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych nalecy 
uzyskać pozwolenie właWciwego konserwatora zabyt-
ków zgodnie z przepisami szczególnymi dotycz>cymi 
ochrony zabytków;

d) teren znajduje siC na obszarze bezpoWredniego zagro-
cenia powodzi> – zgodnie z zapisami punktu 4.3.

8. Zasady kształtowania systemów komunikacji:
a) dostCpnoWć drogowa – od ul. Wasilewskiego i od drogi 

wewnCtrznej 023.KDW;
b) wymagania parkingowe – nie ustala siC.

9. Zasady kształtowania infrastruktury:
a) Zaopatrzenie w wodC – z miejskiej sieci wodoci>go-

wej.
b) Odprowadzenie Wcieków komunalnych – nie ustala 

siC.
c) Odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grun-

towych – powierzchniowo.
d) ElektrycznoWć – z sieci elektroenergetycznej.
e) Zaopatrzenie w ciepło – nie ustala siC.
f)   Usuwanie odpadów – selekcjonowanie i wywóz do 

miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku.
10. Stawka procentowa – nie dotyczy.
11. Informacje i postulaty nie bCd>ce ustaleniami planu – nie 

ustala siC.
16) KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZA-

GOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI 
OBRBBU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA 
CZBVCI CENTRUM MIASTA

1. Oznaczenie terenu: 16.ZP,ZE
2. Powierzchnia: 0,99 ha
3. Przeznaczenie terenu: Tereny zieleni urz>dzonej, tereny 

zieleni o wiod>cej funkcji ekologicznej.
4. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu:
4.1. Warunki urbanistyczne:
a) wielkoWć działki – nie ustala siC;
b) powierzchnia zabudowy – zakaz zabudowy;
c) powierzchnia biologicznie czynna – 100%;
d) linie zabudowy – nie ustala siC;
e) mała architektura:

— Wmietniki – przenoWne, w formie dostosowanej do 
zagospodarowania terenu;

— dopuszcza siC oWwietlenie według indywidualnych 
uwarunkowaM;

— dopuszcza siC lokalizacjC urz>dzeM parkowych;
f)   inne:

— lokalizacja ogólnodostCpnego przejWcia pieszego, 
którego orientacyjny przebieg przedstawiono na 
rysunku planu;

— zakazuje siC lokalizacji znaków reklamowych.
4.2. Zasady kształtowania zabudowy – nie ustala siC.
4.3. Zagrocenia i ograniczenia – obszar bezpoWredniego 

zagrocenia powodziowego; dla robót oraz czynnoWci, 
które mog> utrudnić ochronC przed powodzi>, wy-
magane jest uzyskanie od właWciwego terytorialnie 
organu zwolnienia z zakazów okreWlonych w Prawie 
Wodnym.

5. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kultu-
rowego –

a) na terenie znajduj> siC 4 drzewa o cechach predys-
ponuj>cych do ochrony oznaczone na rysunku planu 
– zachowanie i pielCgnacja;

b) na terenie znajduj> siC siedliska borów i lasów w pod-
mokłych zagłCbieniach w obrCbie Specjalnego Obszaru 
Ochrony Siedlisk Zalew WiWlany i Mierzeja WiWlana” 
PLH280007;

c) racjonalne wykorzystanie potencjału Wrodowiska i kształ-
towanie równowagi ekologicznej.

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 
dóbr kultury współczesnej – w oparciu o przepisy szcze-
gólne jak w pkt 7.c) oraz:
a) nieruchomoWć zabytkowa (gruntowa) – fragment parku 

leWnego zwi>zanego z Parkiem Kuracyjnym.
7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-

gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:
a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-
wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie 
organem administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 
„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 
prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 
kompetencji Wojewody;

c) teren znajduje siC w granicach zabytkowego układu 
ruralistycznego wpisanego pod nr 1301 do rejestru 
zabytków woj. pomorskiego i na tej podstawie objCty 
jest Wcisł> ochron> konserwatorsk>; na wszelkie prace 
maj>ce wpływ na zachowanie i ekspozycjC walorów 
zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych nalecy 
uzyskać pozwolenie właWciwego konserwatora zabyt-
ków zgodnie z przepisami szczególnymi dotycz>cymi 
ochrony zabytków;

d) teren znajduje siC na obszarze bezpoWredniego zagro-
cenia powodzi> – zgodnie z zapisami punktu 4.3.

8. Zasady kształtowania systemów komunikacji:
a) dostCpnoWć drogowa – od ul. Metalowców, Lotników i 

od ci>gu pieszo-jezdnego 017.KD-X;
b) wymagania parkingowe – nie ustala siC.

9. Zasady kształtowania infrastruktury:
a) Zaopatrzenie w wodC – z miejskiej sieci wodoci>go-

wej.
b) Odprowadzenie Wcieków komunalnych – nie ustala 

siC.
c) Odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grun-

towych – powierzchniowo.
d) ElektrycznoWć – z sieci elektroenergetycznej.
e) Zaopatrzenie w ciepło – nie ustala siC.
f)   Usuwanie odpadów – selekcjonowanie i wywóz do 

miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku.
10. Stawka procentowa – nie dotyczy.
11. Informacje i postulaty nie bCd>ce ustaleniami planu – nie 

ustala siC.
17) KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZA-

GOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI 
OBRBBU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA 
CZBVCI CENTRUM MIASTA

1. Oznaczenie terenu: 17.MU
2. Powierzchnia: 0,48 ha
3. Przeznaczenie terenu: Tereny zabudowy usługowej, miesz-

kaniowej jednorodzinnej, mieszkaniowej jednorodzinnej z 
usługami.

4. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania 
terenu:
4.1. Warunki urbanistyczne:
a) wielkoWć działki – nie mniejsza nic w stanie istniej>-

cym;
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b) powierzchnia zabudowy – do 25%;
c) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej nic 50%;
d) linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu;
e) mała architektura:

— Wmietniki – wbudowane lub wolno stoj>ce, zadaszone 
o wielkoWci dostosowanej do wymogów segregacji 
odpadów;

— dopuszcza siC oWwietlenie według indywidualnych 
uwarunkowaM;

— od strony dróg publicznych dopuszcza siC ogrodze-
nia acurowe o wysokoWci do 1,5 m z wykluczeniem 
przCseł betonowych prefabrykowanych;

f)   dopuszcza siC zagospodarowanie tymczasowe i loka-
lizacjC tymczasowych obiektów budowlanych wraz z 
instalacjami i urz>dzeniami technicznymi:
— w trakcie budowy, na terenie objCtym pozwoleniem na 

budowC – w zakresie odpowiednim do prowadzonych 
prac budowlanych;

g) inne:
— istniej>ce zagospodarowania terenu przekraczaj>ce 

parametry warunków urbanistycznych ustalone w 
punkcie 4.1. a)-c) uznaje siC za zgodne z planem;

— wprowadzenie form zieleni umacniaj>cych skarpC 
gatunkami pochodzenia rodzimego;

— zakazuje siC prowadzenia prac technicznych powo-
duj>cych osuwanie siC skarpy;

— zakazuje siC lokalizacji reklam.
4.2. Zasady kształtowania zabudowy:
a) wysokoWć zabudowy:

— iloWć kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 
ucytkowe – od ul. Tkaczy – do 2, od zaplecza do 3;

— do kalenicy – do 9 m od rzCdnej ulicy Tkaczy przy 
posesji na której zlokalizowany jest budynek;

b) szerokoWć elewacji frontowej – nie ustala siC;
c) geometria dachu:

— k>t nachylenia – od 30o do 45o;
— kształt dachu – minimum dwuspadowy, symetrycz-

ny;
— pokrycie – dowolne o naturalnym kolorze wypalonej 

gliny lub odcieni od szaroWci do grafi tu;
d) przekształcenia istniej>cej zabudowy:

— uznaje siC istniej>c> zabudowC, w tym zabudowC 
o parametrach przekraczaj>cych ustalone powycej 
regulacje jako zgodn> z planem;

— ustalenia dotycz>ce zasad kształtowania zabudowy 
w punkcie 4.2.a)-c) dotycz> równiec odbudowy, roz-
budowy czy nadbudowy istniej>cej zabudowy;

— w przypadku rozbudowy budynków o dachach pła-
skich dopuszcza siC dachy płaskie w czCWci dobudo-
wanej; w przypadku nadbudowy – dachy zgodne z 
punktem 4.2. c);

e) zasady kształtowania tymczasowych obiektów budow-
lanych:
— w trakcie budowy, na terenie objCtym pozwoleniem 

na budowC – dopuszcza siC tymczasowe obiekty 
budowlane o dowolnym gabarycie, formie, rodzaju 
konstrukcji i materiale;

f)  inne – nie ustala siC.
4.3. Zagrocenia i ograniczenia:
a) obszar bezpoWredniego zagrocenia powodziowego; dla 

robót oraz czynnoWci, które mog> utrudnić ochronC przed 
powodzi>, wymagane jest uzyskanie od właWciwego 
terytorialnie organu zwolnienia z zakazów okreWlonych 
w Prawie Wodnym;

b) fragment terenu zagrocony zalaniem wskutek podnie-
sienia siC poziomu wody gruntowej do rzCdnej +1,25 m 
n.p.m.

5. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kultu-
rowego:
a) racjonalne wykorzystanie potencjału Wrodowiska i kształ-

towanie równowagi ekologicznej;
b) nie dopuszcza siC lokalizowania przedsiCwziCć, które w 

wyniku zalania mogłyby spowodować zanieczyszczenie 
Wrodowiska;

c) utrzymanie dotychczasowej rzeaby terenu – zakaz ma-
kroniwelacji, podcinania skarp, podwycszania terenu dla 
ochrony istniej>cej rzeaby.

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 
dóbr kultury współczesnej – w oparciu o przepisy szcze-
gólne jak w pkt 7.c).

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-
gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:
a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-
wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie 
organem administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 
„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 
prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 
kompetencji Wojewody;

c) teren znajduje siC w granicach zabytkowego układu 
ruralistycznego wpisanego pod nr 1301 do rejestru 
zabytków woj. pomorskiego i na tej podstawie objCty 
jest Wcisł> ochron> konserwatorsk>; na wszelkie prace 
maj>ce wpływ na zachowanie i ekspozycjC walorów 
zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych nalecy 
uzyskać pozwolenie właWciwego konserwatora zabyt-
ków zgodnie z przepisami szczególnymi dotycz>cymi 
ochrony zabytków;

d) teren znajduje siC na obszarze bezpoWredniego zagro-
cenia powodzi> – zgodnie z zapisami punktu 4.3.

8. Zasady kształtowania systemów komunikacji:
a) dostCpnoWć drogowa – od ul. Tkaczy, Lotników i ci>gu 

pieszo-jezdnego 017.KD-X;
b) wymagania parkingowe – zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 

niniejszej uchwały.
9. Zasady kształtowania infrastruktury:

a) Zaopatrzenie w wodC – z miejskiej sieci wodoci>go-
wej.

b) Odprowadzenie Wcieków komunalnych – do miejskiej 
mechaniczno-biologicznej oczyszczalni Wcieków.

c) Odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grun-
towych – powierzchniowo na tereny zieleni, poprzez 
retencjonowanie i rozs>czanie w granicach własnej 
posesji lub do miejskiej kanalizacji deszczowej.

d) ElektrycznoWć – z sieci elektroenergetycznej.
e) Zaopatrzenie w ciepło – z indywidualnych proekologicz-

nych (nie emisyjnych lub nisko emisyjnych) aródeł ciepła; 
dopuszcza siC dogrzewanie poprzez kominki opalane 
drewnem.

f)   Usuwanie odpadów – selekcjonowanie i wywóz do 
miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku.

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

11. Informacje i postulaty nie bCd>ce ustaleniami planu – nie 
ustala siC.

18) KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZA-
GOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI 
OBRBBU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA 
CZBVCI CENTRUM MIASTA

1. Oznaczenie terenu: 18.MU
2. Powierzchnia: 0,18 ha
3. Przeznaczenie terenu: Tereny zabudowy usługowej, miesz-

kaniowej jednorodzinnej, mieszkaniowej jednorodzinnej 
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z usługami. Istniej>ce ucytkowanie terenu uznaje siC za 
zgodne z planem.

4. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania 
terenu:
4.1. Warunki urbanistyczne:
a) wielkoWć działki – nie mniejsza nic w stanie istniej>-

cym;
b) powierzchnia zabudowy – do 30%;
c) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej nic 50%;
d) linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu;
e) mała architektura:

— Wmietniki – wbudowane lub wolno stoj>ce, zadaszone 
o wielkoWci dostosowanej do wymogów segregacji 
odpadów;

— dopuszcza siC oWwietlenie według indywidualnych 
uwarunkowaM;

— dopuszcza siC ogrodzenia acurowe o wysokoWci do 
1,5 m z wykluczeniem przCseł betonowych prefabry-
kowanych;

f)   dopuszcza siC zagospodarowanie tymczasowe i loka-
lizacjC tymczasowych obiektów budowlanych wraz z 
instalacjami i urz>dzeniami technicznymi:
— w trakcie budowy, na terenie objCtym pozwoleniem na 

budowC – w zakresie odpowiednim do prowadzonych 
prac budowlanych;

g) inne:
— istniej>ce zagospodarowania terenu przekraczaj>ce 

parametry warunków urbanistycznych ustalone w 
punkcie 4.1. a)-c) uznaje siC za zgodne z planem;

— zakazuje siC lokalizacji reklam.
4.2. Zasady kształtowania zabudowy:
a) wysokoWć zabudowy:

— iloWć kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 
ucytkowe – do 3;

— do kalenicy:
— do 9 m od rzCdnej ulicy (Tkaczy) przy posesji na której 

zlokalizowany jest budynek;
— na posesji przy ul. Przyjaani 6 – do 9 m.

b) szerokoWć elewacji frontowej – nie ustala siC;
c) geometria dachu:

— k>t nachylenia – od 15o do 45o

— kształt dachu – minimum dwuspadowy, symetryczny 
lub płaski;

— pokrycie – nie ustala siC;
d) przekształcenia istniej>cej zabudowy:

— uznaje siC istniej>c> zabudowC, w tym zabudowC 
o parametrach przekraczaj>cych ustalone powycej 
regulacje jako zgodn> z planem;

— ustalenia dotycz>ce zasad kształtowania zabudowy 
w punkcie 4.2.a)-c) dotycz> równiec odbudowy, roz-
budowy czy nadbudowy istniej>cej zabudowy;

e) zasady kształtowania tymczasowych obiektów budow-
lanych:
— w trakcie budowy, na terenie objCtym pozwoleniem 

na budowC dopuszcza siC tymczasowe obiekty 
budowlane o dowolnym gabarycie, formie, rodzaju 
konstrukcji i materiale;

f)  inne – nie ustala siC.
4.3. Zagrocenia i ograniczenia – obszar bezpoWredniego 

zagrocenia powodziowego; dla robót oraz czynnoWci, 
które mog> utrudnić ochronC przed powodzi>, wy-
magane jest uzyskanie od właWciwego terytorialnie 
organu zwolnienia z zakazów okreWlonych w Prawie 
Wodnym.

5. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturo-
wego – racjonalne wykorzystanie potencjału Wrodowiska i 
kształtowanie równowagi ekologicznej.

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 
dóbr kultury współczesnej – w oparciu o przepisy szcze-
gólne jak w pkt 7.c).

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-
gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:
a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-
wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie 
organem administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 
„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 
prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 
kompetencji Wojewody;

c) teren znajduje siC w granicach zabytkowego układu 
ruralistycznego wpisanego pod nr 1301 do rejestru 
zabytków woj. pomorskiego i na tej podstawie objCty 
jest Wcisł> ochron> konserwatorsk>; na wszelkie prace 
maj>ce wpływ na zachowanie i ekspozycjC walorów 
zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych nalecy 
uzyskać pozwolenie właWciwego konserwatora zabyt-
ków zgodnie z przepisami szczególnymi dotycz>cymi 
ochrony zabytków;

d) teren znajduje siC na obszarze bezpoWredniego zagro-
cenia powodzi> – zgodnie z zapisami punktu 4.3.

8. Zasady kształtowania systemów komunikacji:
a) dostCpnoWć drogowa – od ul. Tkaczy, Lotników i Przy-

jaani;
b) wymagania parkingowe – zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 

niniejszej uchwały.
9. Zasady kształtowania infrastruktury:

a) Zaopatrzenie w wodC – z miejskiej sieci wodoci>go-
wej.

b) Odprowadzenie Wcieków komunalnych – do miejskiej 
mechaniczno-biologicznej oczyszczalni Wcieków.

c) Odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grun-
towych – powierzchniowo na tereny zieleni, poprzez 
retencjonowanie i rozs>czanie w granicach własnej 
posesji lub do miejskiej kanalizacji deszczowej.

d) ElektrycznoWć – z sieci elektroenergetycznej.
e) Zaopatrzenie w ciepło – z indywidualnych proekologicz-

nych (nie emisyjnych lub nisko emisyjnych) aródeł ciepła; 
dopuszcza siC dogrzewanie poprzez kominki opalane 
drewnem.

f)   Usuwanie odpadów – selekcjonowanie i wywóz do 
miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku.

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

11. Informacje i postulaty nie bCd>ce ustaleniami planu – nie 
ustala siC.

19) KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZA-
GOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI 
OBRBBU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA 
CZBVCI CENTRUM MIASTA

1. Oznaczenie terenu: 19.UT
2. Powierzchnia: 0,44 ha
3. Przeznaczenie terenu: Tereny zabudowy usługowej – tu-

rystyki, wypoczynku i rehabilitacji. Na działce dopuszcza 
siC lokalizacjC jednego mieszkania powycej parteru o 
powierzchni nie wiCkszej nic 120 m2.

4. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania 
terenu:
4.1. Warunki urbanistyczne:
a) wielkoWć działki – nie mniejsza nic w stanie istniej>-

cym;
b) powierzchnia zabudowy – do 25%;
c) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej nic 50%;
d) linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu;
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e) mała architektura:
— Wmietniki – wbudowane lub wolno stoj>ce, zadaszone 

o wielkoWci dostosowanej do wymogów segregacji 
odpadów;

— dopuszcza siC oWwietlenie według indywidualnych 
uwarunkowaM;

— dopuszcza siC ogrodzenia acurowe o wysokoWci do 
1,5 m z wykluczeniem przCseł betonowych prefabry-
kowanych;

f)   dopuszcza siC zagospodarowanie tymczasowe i loka-
lizacjC tymczasowych obiektów budowlanych wraz z 
instalacjami i urz>dzeniami technicznymi:
— na terenie dopuszczalnej lokalizacji zabudowy 

– dopuszcza siC obiekty tymczasowe zwi>zane 
funkcjonalnie z zabudow> istniej>c> i zrealizowan> 
na podstawie ustaleM niniejszej uchwały;

— w trakcie budowy, na terenie objCtym pozwoleniem na 
budowC – w zakresie odpowiednim do prowadzonych 
prac budowlanych;

g) inne:
— istniej>ce zagospodarowania terenu przekraczaj>ce 

parametry warunków urbanistycznych ustalone w 
punkcie 4.1. a)-c) uznaje siC za zgodne z planem;

— zakazuje siC lokalizacji reklam z wyj>tkiem reklam 
na obiektach budowlanych, zwi>zanych z prowa-
dzon> działalnoWci>, w formie: napisów, plakatów i 
oWwietlonych plansz o powierzchni jednostkowej nie 
wiCkszej nic 1 m2 dostosowanej do uwarunkowaM 
wystCpuj>cych na działce lub w jej s>siedztwie.

4.2. Zasady kształtowania zabudowy:
a) wysokoWć zabudowy:

— iloWć kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 
ucytkowe – do 3 na posesji przy ul. Tkaczy 11, do 2 
na posesji przy ul. Tkaczy 9;

— do kalenicy – do 12 m na posesji przy ul. Tkaczy 11, 
do 9 m na posesji przy ul. Tkaczy 9;

b) szerokoWć elewacji frontowej – na posesji przy ul. Tkaczy 
11 nie wiCksza nic w stanie istniej>cym od ul. Tkaczy i 
nie wiCksza nic 35 m od ul. Przyjaani, na posesji przy 
ul. Tkaczy 9: do15 m od ul Tkaczy, do 20 m od ul. Przy-
jaani;

c) geometria dachu:
— k>t nachylenia – od 30o do 50o

— kształt dachu – minimum dwuspadowy, symetrycz-
ny;

— pokrycie – dachówka ceramiczna o naturalnym 
kolorze wypalonej gliny lub odcieni od szaroWci do 
grafi tu;

d) przekształcenia istniej>cej zabudowy:
— uznaje siC istniej>c> zabudowC, w tym zabudowC 

o parametrach przekraczaj>cych ustalone powycej 
regulacje jako zgodn> z planem;

— ustalenia dotycz>ce zasad kształtowania zabudowy 
w punkcie 4.2.a)-c) dotycz> równiec odbudowy, 
rozbudowy czy nadbudowy istniej>cej zabudowy, 
z uwzglCdnieniem zapisów punktu 6. dotycz>cych 
zabudowy historycznej;

e) zasady kształtowania tymczasowych obiektów budow-
lanych:
— w trakcie budowy, na terenie objCtym pozwoleniem 

na budowC – dopuszcza siC tymczasowe obiekty 
budowlane o dowolnym gabarycie, formie, rodzaju 
konstrukcji i materiale;

— zwi>zanych funkcjonalnie z zabudow> istniej>c> i 
zrealizowan> na podstawie ustaleM niniejszej uchwały 
– dopuszcza siC tymczasowe obiekty o trwałej rozbie-
ralnej konstrukcji dostosowanej do formy zabudowy, o 

powierzchni mierzonej po obrysie obiektu nie wiCkszej 
nic 50 m2 i wysokoWci do 5 m;

f)  inne – nie ustala siC.
4.3. Zagrocenia i ograniczenia – obszar bezpoWredniego 

zagrocenia powodziowego; dla robót oraz czynnoWci, 
które mog> utrudnić ochronC przed powodzi>, wy-
magane jest uzyskanie od właWciwego terytorialnie 
organu zwolnienia z zakazów okreWlonych w Prawie 
Wodnym.

5. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturo-
wego – racjonalne wykorzystanie potencjału Wrodowiska i 
kształtowanie równowagi ekologicznej.

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 
dóbr kultury współczesnej – w oparciu o przepisy szcze-
gólne jak w pkt 7.c) oraz:
a) obiekt zabytkowy (nieruchomoWć gruntowa i budynkowa) 

przy ul. Tkaczy 11 – ochrona formy bryły, oraz formy 
werandy;

b) dopuszcza siC przekształcenie obiektu zabytkowego 
polegaj>ce na dobudowie – czCWć dobudowana nawi>-
zuj>ca charakterem, w tym geometri> i pokryciem da-
chu, do budynku chronionego, nie dominuj>ca nad nim 
wysokoWci> i powierzchni> zabudowy, z zachowaniem 
czytelnoWci architektury obiektu zabytkowego.

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-
gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:
a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-
wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie 
organem administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 
„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 
prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 
kompetencji Wojewody;

c) teren znajduje siC w granicach zabytkowego układu 
ruralistycznego wpisanego pod nr 1301 do rejestru 
zabytków woj. pomorskiego i na tej podstawie objCty 
jest Wcisł> ochron> konserwatorsk>; na wszelkie prace 
maj>ce wpływ na zachowanie i ekspozycjC walorów 
zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych nalecy 
uzyskać pozwolenie właWciwego konserwatora zabyt-
ków zgodnie z przepisami szczególnymi dotycz>cymi 
ochrony zabytków;

d) teren znajduje siC na obszarze bezpoWredniego zagro-
cenia powodzi> – zgodnie z zapisami punktu 4.3.

8. Zasady kształtowania systemów komunikacji:
a) dostCpnoWć drogowa – od ul. Tkaczy, Przyjaani, ci>gu 

pieszo-jezdnego 016.KD-X i ci>gu pieszo-jezdnego 017.
KD-X;

b) wymagania parkingowe – zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 
niniejszej uchwały.

9. Zasady kształtowania infrastruktury:
a) Zaopatrzenie w wodC – z miejskiej sieci wodoci>go-

wej.
b) Odprowadzenie Wcieków komunalnych – do miejskiej 

mechaniczno-biologicznej oczyszczalni Wcieków.
c) Odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grun-

towych – powierzchniowo na tereny zieleni, poprzez 
retencjonowanie i rozs>czanie w granicach własnej 
posesji lub do miejskiej kanalizacji deszczowej.

d) ElektrycznoWć – z sieci elektroenergetycznej.
e) Zaopatrzenie w ciepło – z indywidualnych proekologicz-

nych (nie emisyjnych lub nisko emisyjnych) aródeł ciepła; 
dopuszcza siC dogrzewanie poprzez kominki opalane 
drewnem.

f)   Usuwanie odpadów – selekcjonowanie i wywóz do 
miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku.
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10. Stawka procentowa – 30%.
11. Informacje i postulaty nie bCd>ce ustaleniami planu – nie 

ustala siC.
20) KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZA-

GOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI 
OBRBBU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA 
CZBVCI CENTRUM MIASTA

1. Oznaczenie terenu: 20.Uu
2. Powierzchnia: 0,68 ha
3. Przeznaczenie terenu: Tereny zabudowy usługowej o 

charakterze uzdrowiskowym – dom zdrojowy, w tym hotel, 
gastronomia, klinika zdrowia i urody.

4. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania 
terenu:
4.1. Warunki urbanistyczne:
a) wielkoWć działki – nie mniejsza nic wielkoWć terenu;
b) powierzchnia zabudowy – do 1000 m2;
c) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej nic 70%;
d) linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu z uwzglCd-

nieniem ustaleM w punkcie 6.b);
e) mała architektura:

— Wmietniki – wbudowane lub wolno stoj>ce, zadaszone 
o wielkoWci dostosowanej do wymogów segregacji 
odpadów; na terenach zieleni urz>dzonej – przenoW-
ne, w formie dostosowanej do zagospodarowania 
terenu;

— dopuszcza siC oWwietlenie według indywidualnych 
uwarunkowaM;

— zakazuje siC lokalizacji ogrodzeM;
f)   inne:

— zachowanie osi widokowej w kierunku Zalewu WiWla-
nego poprzez zagospodarowania południowej czCWci 
terenu jako parku z dostosowaniem urz>dzeM parko-
wych, tarasów widokowych, schodów terenowych i 
zieleni niskiej;

— dominanta kompozycyjno – funkcjonalna na zakoM-
czeniu osi widokowej zgodnie z rysunkiem planu;

— zakazuje siC lokalizacji reklam.
4.2. Zasady kształtowania zabudowy:
a) wysokoWć zabudowy:

— iloWć kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 
ucytkowe – do 2, a dla dominanty wysokoWciowej 
– do 3;

— do kalenicy – do 9 m, a dla dominanty wysokoWciowej 
– do 12 m;

b) szerokoWć elewacji frontowej – nie ustala siC;
c) geometria dachu:

— k>t nachylenia – od 30o do 50o

— kształt dachu – minimum dwuspadowy, symetrycz-
ny;

— pokrycie – dachówka ceramiczna o naturalnym 
kolorze wypalonej gliny lub odcieni od szaroWci do 
grafi tu;

d) przekształcenia istniej>cej zabudowy – nie ustala siC;
e) inne:

— forma bryły nawi>zuj>ca do architektury zabytkowej 
na podstawie zachowanej dokumentacji;

— dopuszcza siC lokalizacjC dominanty wysokoWciowej 
o powierzchni rzutu nie wiCkszej nic 25% powierzchni 
zabudowy całego budynku.

4.3. Zagrocenia i ograniczenia – obszar bezpoWredniego 
zagrocenia powodziowego; dla robót oraz czynnoWci, 
które mog> utrudnić ochronC przed powodzi>, wy-
magane jest uzyskanie od właWciwego terytorialnie 
organu zwolnienia z zakazów okreWlonych w Prawie 
Wodnym.

5. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturo-

wego – racjonalne wykorzystanie potencjału Wrodowiska i 
kształtowanie równowagi ekologicznej.

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 
dóbr kultury współczesnej – w oparciu o przepisy szcze-
gólne jak w pkt 7.c) oraz:
a) teren stanowi zabytkow> nieruchomoWć gruntow> – ze-

spół domu kuracyjnego wraz z parkiem kuracyjnym;
b) na terenie znajduj> siC relikty (mury magistralne piwnic 

głównych) – domu kuracyjnego – nakazuje siC zacho-
wanie geometrii historycznego rzutu budynku na pod-
stawie inwentaryzacji murów magistralnych, w Wcisłym 
nawi>zaniu do kompozycji historycznego załocenia 
ogrodowego;

c) dopuszcza siC powiCkszenie rzutu budynku w kierunku 
terenu 016.KD-X.

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-
gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:
a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-
wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie 
organem administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 
„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 
prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 
kompetencji Wojewody;

c) teren znajduje siC w granicach zabytkowego układu 
ruralistycznego wpisanego pod nr 1301 do rejestru 
zabytków woj. pomorskiego i na tej podstawie objCty 
jest Wcisł> ochron> konserwatorsk>; na wszelkie prace 
maj>ce wpływ na zachowanie i ekspozycjC walorów 
zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych nalecy 
uzyskać pozwolenie właWciwego konserwatora zabyt-
ków zgodnie z przepisami szczególnymi dotycz>cymi 
ochrony zabytków;

d) teren znajduje siC na obszarze bezpoWredniego zagro-
cenia powodzi> – zgodnie z zapisami punktu 4.3.

8. Zasady kształtowania systemów komunikacji:
a) dostCpnoWć drogowa – od ul. Vwierczewskiego, ci>gu 

pieszo-jezdnego 016.KD-X i ci>gu pieszo-jezdnego 017.
KD-X;

b) wymagania parkingowe – zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 
niniejszej uchwały.

9. Zasady kształtowania infrastruktury:
a) Zaopatrzenie w wodC – z miejskiej sieci wodoci>go-

wej.
b) Odprowadzenie Wcieków komunalnych – do miejskiej 

mechaniczno-biologicznej oczyszczalni Wcieków.
c) Odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grun-

towych – powierzchniowo na tereny zieleni, poprzez 
retencjonowanie i rozs>czanie w granicach własnej 
posesji lub do miejskiej kanalizacji deszczowej.

d) ElektrycznoWć – z sieci elektroenergetycznej.
e) Zaopatrzenie w ciepło – z indywidualnych proekologicz-

nych (nie emisyjnych lub nisko emisyjnych) aródeł ciepła; 
dopuszcza siC dogrzewanie poprzez kominki opalane 
drewnem.

f)   Usuwanie odpadów – selekcjonowanie i wywóz do 
miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku.

10. Stawka procentowa – 30%.
11. Informacje i postulaty nie bCd>ce ustaleniami planu – nie 

ustala siC.
21) KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZA-

GOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI 
OBRBBU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA 
CZBVCI CENTRUM MIASTA

1. Oznaczenie terenu: 21.ZPL
2. Powierzchnia: 0,29 ha
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3. Przeznaczenie terenu: Tereny parków leWnych.
4. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu:
4.1. Warunki urbanistyczne:
a) wielkoWć działki – nie ustala siC;
b) powierzchnia zabudowy – zakaz zabudowy;
c) powierzchnia biologicznie czynna – 100%;
d) linie zabudowy – nie ustala siC;
e) mała architektura:

— Wmietniki – przenoWne, w formie dostosowanej do 
zagospodarowania terenu;

— dopuszcza siC oWwietlenie według indywidualnych 
uwarunkowaM;

— dopuszcza siC lokalizacje urz>dzeM parkowych
f)  inne – zakazuje siC lokalizacji znaków reklamowych.
4.2. Zasady kształtowania zabudowy – nie ustala siC.
4.3. Zagrocenia i ograniczenia – obszar bezpoWredniego 

zagrocenia powodziowego; dla robót oraz czynnoWci, 
które mog> utrudnić ochronC przed powodzi>, wy-
magane jest uzyskanie od właWciwego terytorialnie 
organu zwolnienia z zakazów okreWlonych w Prawie 
Wodnym.

5. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturo-
wego – racjonalne wykorzystanie potencjału Wrodowiska i 
kształtowanie równowagi ekologicznej.

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 
dóbr kultury współczesnej – w oparciu o przepisy szcze-
gólne jak w pkt 7.c).

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-
gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:
a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-
wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie 
organem administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 
„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 
prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 
kompetencji Wojewody;

c) teren znajduje siC w granicach zabytkowego układu 
ruralistycznego wpisanego pod nr 1301 do rejestru 
zabytków woj. pomorskiego i na tej podstawie objCty 
jest Wcisł> ochron> konserwatorsk>; na wszelkie prace 
maj>ce wpływ na zachowanie i ekspozycjC walorów 
zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych nalecy 
uzyskać pozwolenie właWciwego konserwatora zabyt-
ków zgodnie z przepisami szczególnymi dotycz>cymi 
ochrony zabytków;

d) teren znajduje siC na obszarze bezpoWredniego zagro-
cenia powodzi> – zgodnie z zapisami punktu 4.3.

8. Zasady kształtowania systemów komunikacji:
a) dostCpnoWć drogowa – od ci>gów pieszo-jezdnych 016.

KD-X i 018.KD-X;
b) wymagania parkingowe – nie ustala siC.

9. Zasady kształtowania infrastruktury:
a) Zaopatrzenie w wodC – z miejskiej sieci wodoci>go-

wej.
b) Odprowadzenie Wcieków komunalnych – nie ustala 

siC.
c) Odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grun-

towych – powierzchniowo.
d) ElektrycznoWć – z sieci elektroenergetycznej.
e) Zaopatrzenie w ciepło – nie ustala siC.
f)   Usuwanie odpadów – selekcjonowanie i wywóz do 

miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku.
10. Stawka procentowa – nie dotyczy.
11. Informacje i postulaty nie bCd>ce ustaleniami planu – nie 

ustala siC.

22) KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZA-
GOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI 
OBRBBU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA 
CZBVCI CENTRUM MIASTA

1. Oznaczenie terenu: 22.W
2. Powierzchnia: 0,005 ha
3. Przeznaczenie terenu: Tereny urz>dzeM wodoci>gowych.
4. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu:
4.1. Warunki urbanistyczne:
a) wielkoWć działki – jak powierzchnia terenu;
b) powierzchnia zabudowy – nie ustala siC;
c) powierzchnia biologicznie czynna – nie ustala siC;
d) linie zabudowy – nie ustala siC;
e) mała architektura – dopuszcza siC ogrodzenia acurowe z 

wykluczeniem przCseł betonowych prefabrykowanych.
f)  inne – zakazuje siC lokalizacji reklam.
4.2. Zasady kształtowania zabudowy – nie ustala siC;
4.3. Zagrocenia i ograniczenia – obszar bezpoWredniego 

zagrocenia powodziowego; dla robót oraz czynnoWci, 
które mog> utrudnić ochronC przed powodzi>, wy-
magane jest uzyskanie od właWciwego terytorialnie 
organu zwolnienia z zakazów okreWlonych w Prawie 
Wodnym.

5. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturo-
wego – racjonalne wykorzystanie potencjału Wrodowiska i 
kształtowanie równowagi ekologicznej.

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 
dóbr kultury współczesnej – w oparciu o przepisy szcze-
gólne jak w pkt 7.c).

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-
gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:
a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-
wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie 
organem administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 
„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 
prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 
kompetencji Wojewody;

c) teren znajduje siC w granicach zabytkowego układu 
ruralistycznego wpisanego pod nr 1301 do rejestru 
zabytków woj. pomorskiego i na tej podstawie objCty 
jest Wcisł> ochron> konserwatorsk>; na wszelkie prace 
maj>ce wpływ na zachowanie i ekspozycjC walorów 
zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych nalecy 
uzyskać pozwolenie właWciwego konserwatora zabyt-
ków zgodnie z przepisami szczególnymi dotycz>cymi 
ochrony zabytków;

d) teren znajduje siC na obszarze bezpoWredniego zagro-
cenia powodzi> – zgodnie z zapisami punktu 4.3.

8. Zasady kształtowania systemów komunikacji:
a) dostCpnoWć drogowa – od ci>gu pieszo-jezdnego 016.

KD-X;
b) wymagania parkingowe – zakazuje siC lokalizowania 

parkingów.
9. Zasady kształtowania infrastruktury:

a) Zaopatrzenie w wodC – nie ustala siC.
b) Odprowadzenie Wcieków komunalnych – nie ustala 

siC.
c) Odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grun-

towych – powierzchniowo.
d) ElektrycznoWć – z sieci elektroenergetycznej.
e) Zaopatrzenie w ciepło – nie ustala siC.
f)   Usuwanie odpadów – nie ustala siC.

10. Stawka procentowa – nie dotyczy.
11. Informacje i postulaty nie bCd>ce ustaleniami planu – nie 

ustala siC.
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23) KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZA-
GOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI 
OBRBBU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA 
CZBVCI CENTRUM MIASTA

1. Oznaczenie terenu: 23.UT
2. Powierzchnia: 1,36 ha
3. Przeznaczenie terenu: Tereny zabudowy usługowej – tu-

rystyki, wypoczynku i rehabilitacji. Na działce dopuszcza 
siC lokalizacjC jednego mieszkania powycej parteru o 
powierzchni nie wiCkszej nic 120 m2.

4. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania 
terenu:
4.1. Warunki urbanistyczne:
a) wielkoWć działki – nie mniejsza nic 2000 m2;
b) powierzchnia zabudowy – do 15%;
c) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej nic 60%;
d) linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu;
e) mała architektura:

— Wmietniki – wbudowane lub wolno stoj>ce, zadaszone 
o wielkoWci dostosowanej do wymogów segregacji od-
padów; na terenach zieleni urz>dzonej przenoWne, w 
formie dostosowanej do zagospodarowania terenu;

— dopuszcza siC oWwietlenie według indywidualnych 
uwarunkowaM;

— dopuszcza siC ogrodzenia acurowe o wysokoWci do 
1,5 m z wykluczeniem przCseł betonowych prefabry-
kowanych;

f)   dopuszcza siC zagospodarowanie tymczasowe i lokali-
zacjC tymczasowych obiektów budowlanych wraz z in-
stalacjami i urz>dzeniami technicznymi w nastCpuj>cym 
zakresie i według nastCpuj>cych zasad:
— na terenie dopuszczalnej lokalizacji zabudowy 

– dopuszcza siC obiekty tymczasowe zwi>zane 
funkcjonalnie z zabudow> istniej>c> i zrealizowan> 
na podstawie ustaleM niniejszej uchwały;

— w trakcie budowy, na terenie objCtym pozwoleniem na 
budowC – w zakresie odpowiednim do prowadzonych 
prac budowlanych;

g) inne:
— forma zabudowy dostosowana do ukształtowania 

terenu;
— zakazuje siC lokalizacji reklam z wyj>tkiem reklam 

na obiektach budowlanych, zwi>zanych z prowa-
dzon> działalnoWci>, w formie: napisów, plakatów i 
oWwietlonych plansz o powierzchni jednostkowej nie 
wiCkszej nic 1 m2 dostosowanej do uwarunkowaM 
wystCpuj>cych na działce lub w jej s>siedztwie;

— dopuszcza siC lokalizacjC urz>dzeM parkowych, 
sportu i rekreacji wzbogacaj>cych formy wypoczynku 
i przedłucaj>ce przebywanie na wolnym powietrzu.

4.2. Zasady kształtowania zabudowy:
a) wysokoWć zabudowy:

— iloWć kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 
ucytkowe – do 2;

— do kalenicy – do 9 m;
b) szerokoWć elewacji frontowej – nie wiCksza nic 25 m;
c) geometria dachu:

— k>t nachylenia – od 30o do 45o

— kształt dachu – minimum dwuspadowy, symetrycz-
ny;

— pokrycie – dowolne o naturalnym kolorze wypalonej 
gliny lub odcieni od szaroWci do grafi tu;

d) przekształcenia istniej>cej zabudowy:
— istniej>ca zabudowa do rekompozycji;
— ustalenia dotycz>ce zasad kształtowania zabudowy 

w punkcie 4.2.a)-c) dotycz> równiec odbudowy, roz-
budowy czy nadbudowy istniej>cej zabudowy;

e) zasady kształtowania tymczasowych obiektów budow-
lanych:
— w trakcie budowy, na terenie objCtym pozwoleniem 

na budowC – dopuszcza siC tymczasowe obiekty 
budowlane o dowolnym gabarycie, formie, rodzaju 
konstrukcji i materiale;

— zwi>zanych funkcjonalnie z zabudow> istniej>c> i 
zrealizowan> na podstawie ustaleM niniejszej uchwały 
– dopuszcza siC tymczasowe obiekty budowlane o 
trwałej rozbieralnej konstrukcji dostosowanej  do 
formy zabudowy, o powierzchni mierzonej po obrysie 
obiektu nie wiCkszej nic 50 m2 i wysokoWci do 5 m;

f)   inne:
— proporcje wymiaru rzutu budynku od 1:1 do 1:2;
— powierzchnia zabudowy pojedynczego budynku od 

120 m2 do 500 m2.
4.3. Zagrocenia i ograniczenia:
a) obszar bezpoWredniego zagrocenia powodziowego; dla 

robót oraz czynnoWci, które mog> utrudnić ochronC przed 
powodzi>, wymagane jest uzyskanie od właWciwego 
terytorialnie organu zwolnienia z zakazów okreWlonych 
w Prawie Wodnym;

b) teren zagrocony zalaniem – wskutek podniesienia siC 
poziomu wody gruntowej do rzCdnej +1,25 m n.p.m.

5. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kultu-
rowego:
a) racjonalne wykorzystanie potencjału Wrodowiska i kształ-

towanie równowagi ekologicznej;
b) nie dopuszcza siC lokalizowania przedsiCwziCć, które w 

wyniku zalania mogłyby spowodować zanieczyszczenie 
Wrodowiska;

c) utrzymanie dotychczasowej rzeaby terenu – zakaz ma-
kroniwelacji, podcinania skarp, podwycszania terenu dla 
ochrony istniej>cej rzeaby.

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej – w oparciu o przepisy 
szczególne jak w pkt 7.c). –– zakaz zabudowy w miejscu 
nieistniej>cego koWcioła ewangelickiego.

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-
gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:
a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-
wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie 
organem administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 
„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 
prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 
kompetencji Wojewody;

c) teren znajduje siC w granicach zabytkowego układu 
ruralistycznego wpisanego pod nr 1301 do rejestru 
zabytków woj. pomorskiego i na tej podstawie objCty 
jest Wcisł> ochron> konserwatorsk>; na wszelkie prace 
maj>ce wpływ na zachowanie i ekspozycjC walorów 
zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych nalecy 
uzyskać pozwolenie właWciwego konserwatora zabyt-
ków zgodnie z przepisami szczególnymi dotycz>cymi 
ochrony zabytków;

d) teren znajduje siC na obszarze bezpoWredniego zagro-
cenia powodzi> – zgodnie z zapisami punktu 4.3.

8. Zasady kształtowania systemów komunikacji:
a) dostCpnoWć drogowa – od ul. Przyjaani i ci>gu pieszo-

jezdnego 018.KD-X;
b) wymagania parkingowe – zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 

niniejszej uchwały.
9. Zasady kształtowania infrastruktury:

a) Zaopatrzenie w wodC – z miejskiej sieci wodoci>go-
wej.
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b) Odprowadzenie Wcieków komunalnych – do miejskiej 
mechaniczno-biologicznej oczyszczalni Wcieków.

c) Odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grun-
towych – powierzchniowo na tereny zieleni lub poprzez 
retencjonowanie i rozs>czanie w granicach własnej po-
sesji, a z zanieczyszczonych powierzchni utwardzonych 
poprzez zbiorniki retencyjno-infi ltracyjne lub studnie 
chłonne po oczyszczeniu w separatorach substancji 
ropopochodnych i oczyszczalnikach (odstojnikach wi-
rowych).

d) ElektrycznoWć – z sieci elektroenergetycznej.
e) Zaopatrzenie w ciepło – z indywidualnych proekologicz-

nych (nie emisyjnych lub nisko emisyjnych) aródeł ciepła; 
dopuszcza siC dogrzewanie poprzez kominki opalane 
drewnem.

f)   Usuwanie odpadów – selekcjonowanie i wywóz do 
miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku.

10. Stawka procentowa – 30%.
11. Informacje i postulaty nie bCd>ce ustaleniami planu – nie 

ustala siC
24) KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZA-

GOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI 
OBRBBU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA 
CZBVCI CENTRUM MIASTA

1. Oznaczenie terenu: 24.UT
2. Powierzchnia: 0,42 ha.
3. Przeznaczenie terenu: Tereny zabudowy usługowej – tu-

rystyki, wypoczynku i rehabilitacji. Na działce dopuszcza 
siC lokalizacjC jednego mieszkania powycej parteru o po-
wierzchni nie wiCkszej nic 120 m2. Istniej>ce ucytkowanie 
terenu uznaje siC za zgodne z planem.

4. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania 
terenu:
4.1. Warunki urbanistyczne:
a) wielkoWć działki – nie mniejsza nic 1000 m2;
b) powierzchnia zabudowy – do 25%;
c) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej nic 50%;
d) linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu – nie doty-

czy stacji transformatorowej;
e) mała architektura:

— Wmietniki – wbudowane lub wolno stoj>ce, zadaszone 
o wielkoWci dostosowanej do wymogów segregacji 
odpadów;

— dopuszcza siC oWwietlenie według indywidualnych 
uwarunkowaM;

— dopuszcza siC ogrodzenia acurowe o wysokoWci do 
1,5 m z wykluczeniem przCseł betonowych prefabry-
kowanych;

f)   dopuszcza siC zagospodarowanie tymczasowe i loka-
lizacjC tymczasowych obiektów budowlanych wraz z 
instalacjami i urz>dzeniami technicznymi:
— w trakcie budowy, na terenie objCtym pozwoleniem na 

budowC – w zakresie odpowiednim do prowadzonych 
prac budowlanych;

— na działce ewid. nr 386/1 – na terenie dopuszczalnej 
lokalizacji zabudowy dopuszcza siC obiekty tymcza-
sowe zwi>zane funkcjonalnie z zabudow> istniej>c> i 
zrealizowan> na podstawie ustaleM niniejszej uchwa-
ły;

g) inne:
— istniej>ce zagospodarowania terenu przekraczaj>ce 

parametry warunków urbanistycznych ustalone w 
punkcie 4.1. a)-c) uznaje siC za zgodne z planem;

— lokalizacja stacji transformatorowej; dopuszcza siC 
przeniesienie, modernizacjC lub likwidacjC stacji 
transformatorowej w uzgodnieniu z instytucj> eks-
ploatuj>c>;

— zakazuje siC lokalizacji reklam.
4.2. Zasady kształtowania zabudowy:
a) wysokoWć zabudowy:

— iloWć kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 
ucytkowe – do 2;

— do kalenicy – do 9 m;
b) szerokoWć elewacji frontowej – nie wiCksza nic 20 m;
c) geometria dachu:

— k>t nachylenia – od 30o do 45o

— kształt dachu – minimum dwuspadowy, symetrycz-
ny;

— pokrycie – dachówka o naturalnym kolorze wypalonej 
gliny lub odcieni od szaroWci do grafi tu;

d) przekształcenia istniej>cej zabudowy:
— istniej>ca zabudowa do rekompozycji z wyj>tkiem 

obiektów wymienionych w punkcie 6. dotycz>cym 
zabudowy historycznej;

— ustalenia dotycz>ce zasad kształtowania zabudowy 
w punkcie 4.2.a)-c) dotycz> równiec odbudowy, 
rozbudowy czy nadbudowy istniej>cej zabudowy, 
z uwzglCdnieniem zapisów punktu 6. dotycz>cych 
zabudowy historycznej;

e) zasady kształtowania tymczasowych obiektów budow-
lanych:
— w trakcie budowy, na terenie objCtym pozwoleniem 

na budowC – dopuszcza siC tymczasowe obiekty 
budowlane o dowolnym gabarycie, formie, rodzaju 
konstrukcji i materiale;

— zwi>zanych funkcjonalnie ze zrealizowan> zabudo-
w> na działce ewid. nr 386/1 na podstawie ustaleM 
niniejszej uchwały – dopuszcza siC tymczasowe 
obiekty budowlane o trwałej rozbieralnej konstrukcji 
dostosowanej do formy zabudowy, o powierzchni 
mierzonej po obrysie obiektu nie wiCkszej nic 50 m2 
i wysokoWci do 5 m;

f)   inne:
— proporcje wymiaru rzutu budynku od 1:1 do 1:2;
— powierzchnia zabudowy pojedynczego budynku od 

120 m2 do 500 m2.
4.3. Zagrocenia i ograniczenia:
a) obszar bezpoWredniego zagrocenia powodziowego; dla 

robót oraz czynnoWci, które mog> utrudnić ochronC przed 
powodzi>, wymagane jest uzyskanie od właWciwego 
terytorialnie organu zwolnienia z zakazów okreWlonych 
w Prawie Wodnym;

b) teren zagrocony zalaniem – wskutek podniesienia siC 
poziomu wody gruntowej do rzCdnej +1,25 m n.p.m.

5. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kultu-
rowego:
a) racjonalne wykorzystanie potencjału Wrodowiska i kształ-

towanie równowagi ekologicznej;
b) nie dopuszcza siC lokalizowania przedsiCwziCć, które w 

wyniku zalania mogłyby spowodować zanieczyszczenie 
Wrodowiska.

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 
dóbr kultury współczesnej – w oparciu o przepisy szcze-
gólne jak w pkt 7.c) oraz:
a) obiekt zabytkowy (nieruchomoWć budynkowa i gruntowa) 

przy ul. Przyjaani 10 A, B C, D – ochrona formy bryły, 
utrzymanie historycznych granic ewidencyjnych.

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-
gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:
a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-
wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie 
organem administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 
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„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 
prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 
kompetencji Wojewody;

c) teren znajduje siC w granicach zabytkowego układu 
ruralistycznego wpisanego pod nr 1301 do rejestru 
zabytków woj. pomorskiego i na tej podstawie objCty 
jest Wcisł> ochron> konserwatorsk>; na wszelkie prace 
maj>ce wpływ na zachowanie i ekspozycjC walorów 
zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych nalecy 
uzyskać pozwolenie właWciwego konserwatora zabyt-
ków zgodnie z przepisami szczególnymi dotycz>cymi 
ochrony zabytków;

d) teren znajduje siC na obszarze bezpoWredniego zagro-
cenia powodzi> – zgodnie z zapisami punktu 4.3.

8. Zasady kształtowania systemów komunikacji:
a) dostCpnoWć drogowa – od ul. Przyjaani i od ci>gu pieszo-

jezdnego 016.KD-X;
b) wymagania parkingowe – zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 

niniejszej uchwały.
9. Zasady kształtowania infrastruktury:

a) Zaopatrzenie w wodC – z miejskiej sieci wodoci>go-
wej.

b) Odprowadzenie Wcieków komunalnych – do miejskiej 
mechaniczno-biologicznej oczyszczalni Wcieków.

c) Odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grun-
towych – powierzchniowo na tereny zieleni, poprzez 
retencjonowanie i rozs>czanie w granicach własnej 
posesji lub do miejskiej kanalizacji deszczowej.

d) ElektrycznoWć – z sieci elektroenergetycznej.
e) Zaopatrzenie w ciepło – z indywidualnych proekologicz-

nych (nie emisyjnych lub nisko emisyjnych) aródeł ciepła; 
dopuszcza siC dogrzewanie poprzez kominki opalane 
drewnem.

f)   Usuwanie odpadów – selekcjonowanie i wywóz do 
miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku.

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

11. Informacje i postulaty nie bCd>ce ustaleniami planu – nie 
ustala siC.

25) KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZA-
GOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI 
OBRBBU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA 
CZBVCI CENTRUM MIASTA

1. Oznaczenie terenu: 25.U
2. Powierzchnia: 0,58 ha
3. Przeznaczenie terenu: Tereny zabudowy usługowej. Na 

działce dopuszcza siC lokalizacjC jednego mieszkania 
powycej parteru o powierzchni nie wiCkszej nic 120 m2. 
Istniej>ce ucytkowanie terenu uznaje siC za zgodne z 
planem.

4. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania 
terenu:
4.1. Warunki urbanistyczne:
a) wielkoWć działki – nie mniejsza nic w stanie istniej>-

cym;
b) powierzchnia zabudowy:

— na posesji przy ul. Vwierczewskiego 21 do 45%
— na pozostałym terenie do 30%;

c) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej nic 30%;
d) linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu;
e) mała architektura:

— Wmietniki – wbudowane lub wolno stoj>ce, zadaszone 
o wielkoWci dostosowanej do wymogów segregacji 
odpadów;

— dopuszcza siC oWwietlenie według indywidualnych 
uwarunkowaM;

— zakazuje siC lokalizacji ogrodzeM;

f)   dopuszcza siC zagospodarowanie tymczasowe i loka-
lizacjC tymczasowych obiektów budowlanych wraz z 
instalacjami i urz>dzeniami technicznymi:
— na terenie dopuszczalnej lokalizacji zabudowy 

– dopuszcza siC obiekty tymczasowe zwi>zane 
funkcjonalnie z zabudow> istniej>c> i zrealizowan> 
na podstawie ustaleM niniejszej uchwały;

— w trakcie budowy, na terenie objCtym pozwoleniem na 
budowC – w zakresie odpowiednim do prowadzonych 
prac budowlanych;

g) inne:
— istniej>ce zagospodarowania terenu przekraczaj>ce 

parametry warunków urbanistycznych ustalone w 
punkcie 4.1. a)-c) uznaje siC za zgodne z planem;

— lokalizacja ogólnodostCpnych przejWć pieszych, któ-
rych orientacyjny przebieg przedstawiono na rysunku 
planu;

— nakazuje siC lokalizacjC zabudowy na granicach miC-
dzy posesjami przy ul. Vwierczewskiego 19 i 21;

— zakazuje siC lokalizacji reklam z wyj>tkiem reklam 
na obiektach budowlanych, zwi>zanych z prowa-
dzon> działalnoWci>, w formie: napisów, plakatów i 
oWwietlonych plansz o powierzchni jednostkowej nie 
wiCkszej nic 1 m2 dostosowanej do uwarunkowaM 
wystCpuj>cych na działce lub w jej s>siedztwie.

4.2. Zasady kształtowania zabudowy:
a) wysokoWć zabudowy:

— iloWć kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 
ucytkowe – do 3;

— do kalenicy – do 14 m od rzCdnej ulicy Vwierczew-
skiego przy posesji na której zlokalizowany jest 
budynek;

b) szerokoWć elewacji frontowej – nie wiCcej nic 20 m;
c) geometria dachu:

— k>t nachylenia – od 30o do 45o;
— kształt dachu – minimum dwuspadowy, symetrycz-

ny;
— pokrycie – dachówka ceramiczna o naturalnym 

kolorze wypalonej gliny lub odcieni od szaroWci do 
grafi tu;

d) przekształcenia istniej>cej zabudowy:
— uznaje siC istniej>c> zabudowC, w tym zabudowC 

o parametrach przekraczaj>cych ustalone powycej 
regulacje jako zgodn> z planem;

— ustalenia dotycz>ce zasad kształtowania zabudowy 
w punkcie 4.2.a)-c) dotycz> równiec odbudowy, 
rozbudowy czy nadbudowy istniej>cej zabudowy, 
z uwzglCdnieniem zapisów punktu 6. dotycz>cych 
zabudowy historycznej;

e) zasady kształtowania tymczasowych obiektów budow-
lanych:
— w trakcie budowy, na terenie objCtym pozwoleniem 

na budowC – dopuszcza siC tymczasowe obiekty 
budowlane o dowolnym gabarycie, formie, rodzaju 
konstrukcji i materiale;

— zwi>zanych funkcjonalnie z zabudow> istniej>c> i 
zrealizowan> na podstawie ustaleM niniejszej uchwały 
– dopuszcza siC tymczasowe obiekty budowlane o 
trwałej rozbieralnej konstrukcji dostosowanej  do 
formy zabudowy, o powierzchni mierzonej po obrysie 
obiektu nie wiCkszej nic 50 m2 i wysokoWci do 5 m;

f)  inne – fasady budynków od strony przyległych publicz-
nych terenów komunikacji.

4.3. Zagrocenia i ograniczenia:
a) obszar bezpoWredniego zagrocenia powodziowego; dla 

robót oraz czynnoWci, które mog> utrudnić ochronC przed 
powodzi>, wymagane jest uzyskanie od właWciwego 
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terytorialnie organu zwolnienia z zakazów okreWlonych 
w Prawie Wodnym;

b) teren zagrocony zalaniem:
— wskutek podniesienia siC poziomu wody gruntowej 

do rzCdnej +1,25 m n.p.m.;
— w wyniku spiCtrzeM sztormowych do rzCdnej ± 2,20 

m n.p.m.
5. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kultu-

rowego:
a) racjonalne wykorzystanie potencjału Wrodowiska i kształ-

towanie równowagi ekologicznej;
b) nie dopuszcza siC lokalizowania przedsiCwziCć, które w 

wyniku zalania mogłyby spowodować zanieczyszczenie 
Wrodowiska.

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 
dóbr kultury współczesnej – w oparciu o przepisy szcze-
gólne jak w pkt 7.c) oraz:
a) obiekt zabytkowy (nieruchomoWć gruntowa i budynkowa) 

przy ul. GdaMskiej 79 – ochrona formy brył, kształtu da-
chów, drewnianego i ceglanego detalu elewacji, formy 
i materiału elewacji, stolarki;

b) obiekt zabytkowy (nieruchomoWć gruntowa) – zgodnie 
z rysunkiem planu – ochrona historycznego wnCtrza 
urbanistycznego ul. Vwierczewskiego – zakaz lokalizacji 
parkingów miCdzy budynkami, a pasem drogowym ul. 
Vwierczewskiego.

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-
gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:
a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-
wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie 
organem administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 
„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 
prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 
kompetencji Wojewody;

c) teren znajduje siC w granicach zabytkowego układu 
ruralistycznego wpisanego pod nr 1301 do rejestru 
zabytków woj. pomorskiego i na tej podstawie objCty 
jest Wcisł> ochron> konserwatorsk>; na wszelkie prace 
maj>ce wpływ na zachowanie i ekspozycjC walorów 
zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych nalecy 
uzyskać pozwolenie właWciwego konserwatora zabyt-
ków zgodnie z przepisami szczególnymi dotycz>cymi 
ochrony zabytków;

d) teren znajduje siC na obszarze bezpoWredniego zagro-
cenia powodzi> – zgodnie z zapisami punktu 4.3.

8. Zasady kształtowania systemów komunikacji:
a) dostCpnoWć drogowa – od ul. Vwierczewskiego, Nowej 

i ci>gu pieszego 022.KD-X;
b) wymagania parkingowe – zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 

niniejszej uchwały.
9. Zasady kształtowania infrastruktury:

a) Zaopatrzenie w wodC – z miejskiej sieci wodoci>go-
wej.

b) Odprowadzenie Wcieków komunalnych – do miejskiej 
mechaniczno-biologicznej oczyszczalni Wcieków.

c) Odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grun-
towych – powierzchniowo na tereny zieleni, poprzez 
retencjonowanie i rozs>czanie w granicach własnej 
posesji lub do miejskiej kanalizacji deszczowej.

d) ElektrycznoWć – z sieci elektroenergetycznej.
e) Zaopatrzenie w ciepło – z indywidualnych proekologicz-

nych (nie emisyjnych lub nisko emisyjnych) aródeł ciepła; 
dopuszcza siC dogrzewanie poprzez kominki opalane 
drewnem.

f)   Usuwanie odpadów – selekcjonowanie i wywóz do 
miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku.

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

11. Informacje i postulaty nie bCd>ce ustaleniami planu – nie 
ustala siC.

26) KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZA-
GOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI 
OBRBBU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA 
CZBVCI CENTRUM MIASTA

1. Oznaczenie terenu: 26.U
2. Powierzchnia: 0,05 ha
3. Przeznaczenie terenu: Tereny zabudowy usługowej. Na 

działce dopuszcza siC lokalizacjC jednego mieszkania 
powycej parteru o powierzchni nie wiCkszej nic 120 m2.

4. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania 
terenu:
4.1. Warunki urbanistyczne:
a) wielkoWć działki – nie mniejsza nic w stanie istniej>-

cym;
b) powierzchnia zabudowy – do 25%;
c) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej nic 40%;
d) linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu;
e) mała architektura:

— Wmietniki – wbudowane lub wolno stoj>ce, zadaszone 
o wielkoWci dostosowanej do wymogów segregacji 
odpadów;

— dopuszcza siC oWwietlenie według indywidualnych 
uwarunkowaM;

— zakazuje siC lokalizacji ogrodzeM;
f)   dopuszcza siC zagospodarowanie tymczasowe i loka-

lizacjC tymczasowych obiektów budowlanych wraz z 
instalacjami i urz>dzeniami technicznymi:
— w trakcie budowy, na terenie objCtym pozwoleniem na 

budowC – w zakresie odpowiednim do prowadzonych 
prac budowlanych;

g) inne – zakazuje siC lokalizacji reklam z wyj>tkiem reklam 
na obiektach budowlanych, zwi>zanych z prowadzon> 
działalnoWci>, w formie: napisów, plakatów i oWwietlonych 
plansz o powierzchni jednostkowej nie wiCkszej nic 
1 m2 dostosowanej do uwarunkowaM wystCpuj>cych na 
działce lub w jej s>siedztwie.

4.2. Zasady kształtowania zabudowy:
a) wysokoWć zabudowy:

— iloWć kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 
ucytkowe – od ul. Vwierczewskiego do 2; od ul. Nowej 
do 3;

— do kalenicy – od ul. Vwierczewskiego do 9 m; od ul. 
Nowej do 12 m;

b) szerokoWć elewacji frontowej – nie wiCksza nic 15 m;
c) geometria dachu:

— k>t nachylenia – od 30o do 45o;
— kształt dachu – minimum dwuspadowy, symetrycz-

ny;
— pokrycie – dachówka ceramiczna o naturalnym 

kolorze wypalonej gliny lub odcieni od szaroWci do 
grafi tu;

d) przekształcenia istniej>cej zabudowy:
— uznaje siC istniej>c> zabudowC, w tym zabudowC 

o parametrach przekraczaj>cych ustalone powycej 
regulacje jako zgodn> z planem;

— ustalenia dotycz>ce zasad kształtowania zabudowy 
w punkcie 4.2.a)-c) dotycz> równiec odbudowy, roz-
budowy czy nadbudowy istniej>cej zabudowy;

e) zasady kształtowania tymczasowych obiektów budow-
lanych:
— w trakcie budowy, na terenie objCtym pozwoleniem 

na budowC – dopuszcza siC tymczasowe obiekty 
budowlane o dowolnym gabarycie, formie, rodzaju 
konstrukcji i materiale;
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f)  inne – reprezentacyjny charakter wszystkich elewacji.
4.3. Zagrocenia i ograniczenia:
a) obszar bezpoWredniego zagrocenia powodziowego; dla 

robót oraz czynnoWci, które mog> utrudnić ochronC przed 
powodzi>, wymagane jest uzyskanie od właWciwego 
terytorialnie organu zwolnienia z zakazów okreWlonych 
w Prawie Wodnym;

b) teren zagrocony zalaniem:
— wskutek podniesienia siC poziomu wody gruntowej 

do rzCdnej +1,25 m n.p.m.;
— w wyniku spiCtrzeM sztormowych do rzCdnej ± 2,20 

m n.p.m.
5. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kultu-

rowego:
a) racjonalne wykorzystanie potencjału Wrodowiska i kształ-

towanie równowagi ekologicznej;
b) nie dopuszcza siC lokalizowania przedsiCwziCć, które w 

wyniku zalania mogłyby spowodować zanieczyszczenie 
Wrodowiska.

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 
dóbr kultury współczesnej – w oparciu o przepisy szcze-
gólne jak w pkt 7.c).

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-
gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:
a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-
wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie 
organem administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 
„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 
prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 
kompetencji Wojewody;

c) teren znajduje siC w granicach zabytkowego układu 
ruralistycznego wpisanego pod nr 1301 do rejestru 
zabytków woj. pomorskiego i na tej podstawie objCty 
jest Wcisł> ochron> konserwatorsk>; na wszelkie prace 
maj>ce wpływ na zachowanie i ekspozycjC walorów 
zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych nalecy 
uzyskać pozwolenie właWciwego konserwatora zabyt-
ków zgodnie z przepisami szczególnymi dotycz>cymi 
ochrony zabytków;

d) teren znajduje siC na obszarze bezpoWredniego zagro-
cenia powodzi> – zgodnie z zapisami punktu 4.3.

8. Zasady kształtowania systemów komunikacji:
a) dostCpnoWć drogowa – od ul. Vwierczewskiego, Nowej 

i ci>gu pieszego 022.KD-X;
b) wymagania parkingowe – zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 

niniejszej uchwały.
9. Zasady kształtowania infrastruktury:

a) Zaopatrzenie w wodC – z miejskiej sieci wodoci>go-
wej.

b) Odprowadzenie Wcieków komunalnych – do miejskiej 
mechaniczno-biologicznej oczyszczalni Wcieków.

c) Odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grun-
towych – powierzchniowo na tereny zieleni, poprzez 
retencjonowanie i rozs>czanie w granicach własnej 
posesji lub do miejskiej kanalizacji deszczowej.

d) ElektrycznoWć – z sieci elektroenergetycznej.
e) Zaopatrzenie w ciepło – z indywidualnych proekologicz-

nych (nie emisyjnych lub nisko emisyjnych) aródeł ciepła; 
dopuszcza siC dogrzewanie poprzez kominki opalane 
drewnem.

f)   Usuwanie odpadów – selekcjonowanie i wywóz do 
miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku.

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

11. Informacje i postulaty nie bCd>ce ustaleniami planu – nie 
ustala siC.

27) KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZA-
GOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI 
OBRBBU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA 
CZBVCI CENTRUM MIASTA

1. Oznaczenie terenu: 27.ZP,UP
2. Powierzchnia: 0,21 ha
3. Przeznaczenie terenu: Tereny zieleni urz>dzonej, tereny 

parkingów ogólnodostCpnych.
4. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu:
4.1. Warunki urbanistyczne:
a) wielkoWć działki – nie ustala siC;
b) powierzchnia zabudowy – zakaz zabudowy;
c) powierzchnia biologicznie czynna – nie ustala siC;
d) linie zabudowy – nie ustala siC;
e) mała architektura:

— Wmietniki – przenoWne, w formie dostosowanej do 
zagospodarowania terenu;

— dopuszcza siC oWwietlenie według indywidualnych 
uwarunkowaM;

— zakazuje siC lokalizacji ogrodzeM;
f)   inne:

— wprowadzenie form zieleni umacniaj>cych skarpC 
gatunkami pochodzenia rodzimego;

— miejsca parkingowe zlokalizowane wył>cznie od ul. 
Nowej;

— lokalizacja ogólnodostCpnego ci>gu pieszego – scho-
dów terenowych, których orientacyjny przebieg 
przedstawiono na rysunku planu;

— zakazuje siC lokalizacji znaków reklamowych.
4.2. Zasady kształtowania zabudowy – nie ustala siC.
4.3. Zagrocenia i ograniczenia:
a) obszar bezpoWredniego zagrocenia powodziowego; dla 

robót oraz czynnoWci, które mog> utrudnić ochronC przed 
powodzi>, wymagane jest uzyskanie od właWciwego 
terytorialnie organu zwolnienia z zakazów okreWlonych 
w Prawie Wodnym;

b) teren zagrocony zalaniem:
— wskutek podniesienia siC poziomu wody gruntowej 

do rzCdnej +1,25 m n.p.m.;
— w wyniku spiCtrzeM sztormowych do rzCdnej ± 2,20 

m n.p.m.
5. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturo-

wego – racjonalne wykorzystanie potencjału Wrodowiska i 
kształtowanie równowagi ekologicznej;

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 
dóbr kultury współczesnej – w oparciu o przepisy szcze-
gólne jak w pkt 7.c).

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-
gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:
a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-
wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie 
organem administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 
„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 
prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 
kompetencji Wojewody;

c) teren znajduje siC w granicach zabytkowego układu 
ruralistycznego wpisanego pod nr 1301 do rejestru 
zabytków woj. pomorskiego i na tej podstawie objCty 
jest Wcisł> ochron> konserwatorsk>; na wszelkie prace 
maj>ce wpływ na zachowanie i ekspozycjC walorów 
zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych nalecy 
uzyskać pozwolenie właWciwego konserwatora zabyt-
ków zgodnie z przepisami szczególnymi dotycz>cymi 
ochrony zabytków;
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d) teren znajduje siC na obszarze bezpoWredniego zagro-
cenia powodzi> – zgodnie z zapisami punktu 4.3.

8. Zasady kształtowania systemów komunikacji:
a) dostCpnoWć drogowa – dojazd od ul. Nowej, od ul. 
Vwierczewskiego jedynie dojWcie piesze;

b) wymagania parkingowe – nie ustala siC.
9. Zasady kształtowania infrastruktury:

a) Zaopatrzenie w wodC – z miejskiej sieci wodoci>go-
wej.

b) Odprowadzenie Wcieków komunalnych – nie ustala 
siC.

c) Odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grunto-
wych -z zanieczyszczonych powierzchni utwardzonych 
po oczyszczeniu w separatorach substancji ropopo-
chodnych i oczyszczalnikach (odstojnikach wirowych), 
zaprojektowanych dla przejmowania opadów o czCstoWci 
wystCpowania 1 raz na rok w czasie trwania 15 minut 
lecz o iloWci nie mniejszej nic powstaj>cej z opadów o 
natCceniu 77 litrów na sekundC na 1 hektar, w taki spo-
sób, aby w odpływie do odbiornika zawartoWć zawiesin 
ogólnych była nie wiCksza nic 100 mg/l, a substancji ro-
popochodnych – nie wiCksza nic 15 mg/l, bezpoWrednio 
do Zalewu WiWlanego poprzez kanały deszczowe uzbro-
jone w klapy zwrotne i pompy do odwodnienia terenu 
w okresach podwycszonego poziomu wody w Zalewie 
WiWlanym lub do miejskiej kanalizacji deszczowej.

d) ElektrycznoWć – z sieci elektroenergetycznej.
e) Zaopatrzenie w ciepło – nie ustala siC.
f)   Usuwanie odpadów – selekcjonowanie i wywóz do 

miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku.
10. Stawka procentowa – nie dotyczy.
11. Informacje i postulaty nie bCd>ce ustaleniami planu – nie 

ustala siC.
28) KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZA-

GOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI 
OBRBBU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA 
CZBVCI CENTRUM MIASTA

1. Oznaczenie terenu: 28.U
2. Powierzchnia: 0,40 ha
3. Przeznaczenie terenu: Tereny zabudowy usługowej. Na 

działce dopuszcza siC lokalizacjC jednego mieszkania 
powycej parteru o powierzchni nie wiCkszej nic 120 m2. 
Preferowana funkcja hotelowa jako kontynuacja tradycji 
miejsca. Istniej>ce ucytkowanie terenu uznaje siC za zgod-
ne z planem.

4. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania 
terenu:
4.1. Warunki urbanistyczne:
a) wielkoWć działki – nie mniejsza nic w stanie istniej>-

cym;
b) powierzchnia zabudowy – do 30%;
c) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej nic 30%;
d) linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu, nie dotyczy 

stacji transformatorowej;
e) mała architektura:

— Wmietniki – wbudowane lub wolno stoj>ce, zadaszone 
o wielkoWci dostosowanej do wymogów segregacji 
odpadów;

— dopuszcza siC oWwietlenie według indywidualnych 
uwarunkowaM;

— zakazuje siC lokalizacji ogrodzeM;
f)   dopuszcza siC zagospodarowanie tymczasowe i loka-

lizacjC tymczasowych obiektów budowlanych wraz z 
instalacjami i urz>dzeniami technicznymi:
— na terenie dopuszczalnej lokalizacji zabudowy 

– dopuszcza siC obiekty tymczasowe zwi>zane 
funkcjonalnie z zabudow> istniej>c> i zrealizowan> 
na podstawie ustaleM niniejszej uchwały;

— w trakcie budowy, na terenie objCtym pozwoleniem na 
budowC – w zakresie odpowiednim do prowadzonych 
prac budowlanych;

g) inne:
— istniej>ce zagospodarowania terenu przekraczaj>ce 

parametry warunków urbanistycznych ustalone w 
punkcie 4.1. a)-c) uznaje siC za zgodne z planem;

— zakazuje siC lokalizacji reklam z wyj>tkiem reklam 
na obiektach budowlanych, zwi>zanych z prowa-
dzon> działalnoWci>, w formie: napisów, plakatów i 
oWwietlonych plansz o powierzchni jednostkowej nie 
wiCkszej nic 1 m2 dostosowanej do uwarunkowaM 
wystCpuj>cych na działce lub w jej s>siedztwie.

4.2. Zasady kształtowania zabudowy:
a) wysokoWć zabudowy:

— iloWć kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 
ucytkowe – do 3;

— do kalenicy – do 12 m;
b) szerokoWć elewacji frontowej – nie wiCksza nic 30 m;
c) geometria dachu:

— k>t nachylenia – od 30o do 45o;
— kształt dachu – minimum dwuspadowy, symetrycz-

ny;
— pokrycie – dachówka ceramiczna o naturalnym 

kolorze wypalonej gliny lub odcieni od szaroWci do 
grafi tu;

d) przekształcenia istniej>cej zabudowy:
— uznaje siC istniej>c> zabudowC, w tym zabudowC 

o parametrach przekraczaj>cych ustalone powycej 
regulacje jako zgodn> z planem;

— ustalenia dotycz>ce zasad kształtowania zabudowy 
w punkcie 4.2.a)-c) dotycz> równiec odbudowy, roz-
budowy czy nadbudowy istniej>cej zabudowy;

— dopuszcza siC nadbudowC budynków o dachach 
płaskich o kondygnacjC poddasza ucytkowego i wy-
sokoWci wycszej nic w pkt 4.2 a), bez realizacji Wcianki 
kolankowej i o nachyleniu połaci dachowej od 30o do 
45o;

e) zasady kształtowania tymczasowych obiektów budow-
lanych:
— w trakcie budowy, na terenie objCtym pozwoleniem 

na budowC – dopuszcza siC tymczasowe obiekty 
budowlane o dowolnym gabarycie, formie, rodzaju 
konstrukcji i materiale;

— zwi>zanych funkcjonalnie z zabudow> istniej>c> i 
zrealizowan> na podstawie ustaleM niniejszej uchwały 
– dopuszcza siC tymczasowe obiekty budowlane o 
trwałej rozbieralnej konstrukcji dostosowanej  do 
formy zabudowy, o powierzchni mierzonej po obrysie 
obiektu nie wiCkszej nic 50 m2 i wysokoWci do 5 m;

f)  inne – fasady budynków od strony przyległych publicz-
nych terenów komunikacji.

4.3. Zagrocenia i ograniczenia:
a) obszar bezpoWredniego zagrocenia powodziowego; dla 

robót oraz czynnoWci, które mog> utrudnić ochronC przed 
powodzi>, wymagane jest uzyskanie od właWciwego 
terytorialnie organu zwolnienia z zakazów okreWlonych 
w Prawie Wodnym;

b) teren zagrocony zalaniem:
— wskutek podniesienia siC poziomu wody gruntowej 

do rzCdnej +1,25 m n.p.m.;
— w wyniku spiCtrzeM sztormowych do rzCdnej ± 2,20 

m n.p.m.
5. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kultu-

rowego:
a) racjonalne wykorzystanie potencjału Wrodowiska i kształ-

towanie równowagi ekologicznej;
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b) nie dopuszcza siC lokalizowania przedsiCwziCć, które w 
wyniku zalania mogłyby spowodować zanieczyszczenie 
Wrodowiska.

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 
dóbr kultury współczesnej – w oparciu o przepisy szczegól-
ne jak w pkt 7.c) oraz – w pierzei ul. GdaMskiej przywrócenie 
historycznej funkcji hotelowo-pensjonatowej; rekompozycja 
zabudowy i zagospodarowania terenu.

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-
gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:
a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-
wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie 
organem administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 
„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 
prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 
kompetencji Wojewody;

c) teren znajduje siC w granicach zabytkowego układu 
ruralistycznego wpisanego pod nr 1301 do rejestru 
zabytków woj. pomorskiego i na tej podstawie objCty 
jest Wcisł> ochron> konserwatorsk>; na wszelkie prace 
maj>ce wpływ na zachowanie i ekspozycjC walorów 
zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych nalecy 
uzyskać pozwolenie właWciwego konserwatora zabyt-
ków zgodnie z przepisami szczególnymi dotycz>cymi 
ochrony zabytków;

d) teren znajduje siC na obszarze bezpoWredniego zagro-
cenia powodzi> – zgodnie z zapisami punktu 4.3.

8. Zasady kształtowania systemów komunikacji:
a) dostCpnoWć drogowa – od ul. Nowej, Vwierczewskiego 

i od ci>gu pieszo-jezdnego 044.KD-X, od ul. GdaMskiej 
jedynie dojWcie piesze;

b) wymagania parkingowe – zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 
niniejszej uchwały.

9. Zasady kształtowania infrastruktury:
a) Zaopatrzenie w wodC – z miejskiej sieci wodoci>go-

wej.
b) Odprowadzenie Wcieków komunalnych – do miejskiej 

mechaniczno-biologicznej oczyszczalni Wcieków.
c) Odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grun-

towych – powierzchniowo na tereny zieleni, poprzez 
retencjonowanie i rozs>czanie w granicach własnej 
posesji lub do miejskiej kanalizacji deszczowej.

d) ElektrycznoWć – z sieci elektroenergetycznej.
e) Zaopatrzenie w ciepło – z indywidualnych proekologicz-

nych (nie emisyjnych lub nisko emisyjnych) aródeł ciepła; 
dopuszcza siC dogrzewanie poprzez kominki opalane 
drewnem.

f)   Usuwanie odpadów – selekcjonowanie i wywóz do 
miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku.

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

11. Informacje i postulaty nie bCd>ce ustaleniami planu – nie 
ustala siC.

29) KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZA-
GOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI 
OBRBBU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA 
CZBVCI CENTRUM MIASTA

1. Oznaczenie terenu: 29.U
2. Powierzchnia: 0,2 ha
3. Przeznaczenie terenu: Tereny zabudowy usługowej.
4. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu:
4.1. Warunki urbanistyczne:
a) wielkoWć działki – nie mniejsza nic 600 m2;
b) powierzchnia zabudowy – do 25%;

c) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej nic 50%;
d) linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu;
e) mała architektura:

— Wmietniki – wbudowane lub wolno stoj>ce, zadaszone 
o wielkoWci dostosowanej do wymogów segregacji 
odpadów;

— dopuszcza siC oWwietlenie według indywidualnych 
uwarunkowaM;

— zakazuje siC lokalizacji ogrodzeM;
f)   dopuszcza siC zagospodarowanie tymczasowe i loka-

lizacjC tymczasowych obiektów budowlanych wraz z 
instalacjami i urz>dzeniami technicznymi:
— na terenie dopuszczalnej lokalizacji zabudowy oraz 

na terenie przyległym do terenu 30.ZP – dopuszcza 
siC obiekty tymczasowe zwi>zane funkcjonalnie z 
zabudow> istniej>c> i zrealizowan> na podstawie 
ustaleM niniejszej uchwały;

— w trakcie budowy, na terenie objCtym pozwoleniem na 
budowC – w zakresie odpowiednim do prowadzonych 
prac budowlanych;

g) inne:
— teren proponowanej lokalizacji parkingów – zgodnie 

z rysunkiem planu;
— lokalizacja ogólnodostCpnego ci>gu pieszego, które-

go orientacyjny przebieg przedstawiono na rysunku 
planu;

— zakazuje siC lokalizacji reklam.
4.2. Zasady kształtowania zabudowy:
a) wysokoWć zabudowy:

— iloWć kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 
ucytkowe – do 2;

— do kalenicy – do 9 m;
b) szerokoWć elewacji frontowej – nie ustala siC;
c) geometria dachu:

— k>t nachylenia – od 30o do 45o;
— kształt dachu – minimum dwuspadowy, symetrycz-

ny;
— pokrycie – dachówka ceramiczna o naturalnym 

kolorze wypalonej gliny lub odcieni od szaroWci do 
grafi tu;

d) przekształcenia istniej>cej zabudowy:
— uznaje siC istniej>c> zabudowC, w tym zabudowC 

o parametrach przekraczaj>cych ustalone powycej 
regulacje jako zgodn> z planem;

— ustalenia dotycz>ce zasad kształtowania zabudowy 
w punkcie 4.2.a)-c) dotycz> równiec odbudowy, roz-
budowy czy nadbudowy istniej>cej zabudowy;

e) zasady kształtowania tymczasowych obiektów budow-
lanych:
— w trakcie budowy, na terenie objCtym pozwoleniem 

na budowC – dopuszcza siC tymczasowe obiekty 
budowlane o dowolnym gabarycie, formie, rodzaju 
konstrukcji i materiale;

— zwi>zanych funkcjonalnie z zabudow> istniej>c> i 
zrealizowan> na podstawie ustaleM niniejszej uchwały 
– dopuszcza siC tymczasowe obiekty budowlane o 
trwałej rozbieralnej konstrukcji dostosowanej  do 
formy zabudowy, o powierzchni mierzonej po obrysie 
obiektu nie wiCkszej nic 50 m2 i wysokoWci do 5 m;

f)  inne – reprezentacyjny charakter wszystkich elewacji.
4.3. Zagrocenia i ograniczenia:
a) obszar bezpoWredniego zagrocenia powodziowego; dla 

robót oraz czynnoWci, które mog> utrudnić ochronC przed 
powodzi>, wymagane jest uzyskanie od właWciwego 
terytorialnie organu zwolnienia z zakazów okreWlonych 
w Prawie Wodnym;

b) teren zagrocony zalaniem:

Poz. 1401



Dziennik UrzCdowy
Województwa Pomorskiego Nr 70 — 4859 —

— wskutek podniesienia siC poziomu wody gruntowej 
do rzCdnej +1,25 m n.p.m.;

— w wyniku spiCtrzeM sztormowych do rzCdnej ± 2,20 
m n.p.m.

5. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kultu-
rowego:
a) racjonalne wykorzystanie potencjału Wrodowiska i kształ-

towanie równowagi ekologicznej;
b) nie dopuszcza siC lokalizowania przedsiCwziCć, które w 

wyniku zalania mogłyby spowodować zanieczyszczenie 
Wrodowiska.

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 
dóbr kultury współczesnej – w oparciu o przepisy szcze-
gólne jak w pkt 7.c).

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-
gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:
a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-
wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie 
organem administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 
„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 
prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 
kompetencji Wojewody;

c) teren znajduje siC w granicach zabytkowego układu 
ruralistycznego wpisanego pod nr 1301 do rejestru 
zabytków woj. pomorskiego i na tej podstawie objCty 
jest Wcisł> ochron> konserwatorsk>; na wszelkie prace 
maj>ce wpływ na zachowanie i ekspozycjC walorów 
zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych nalecy 
uzyskać pozwolenie właWciwego konserwatora zabyt-
ków zgodnie z przepisami szczególnymi dotycz>cymi 
ochrony zabytków;

d) teren znajduje siC na obszarze bezpoWredniego zagro-
cenia powodzi> – zgodnie z zapisami punktu 4.3.

8. Zasady kształtowania systemów komunikacji:
a) dostCpnoWć drogowa – od ul. GdaMskiej jak w stanie 

istniej>cym lub od ul. Nowej poprzez teren 34.UP;
b) wymagania parkingowe – zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 

niniejszej uchwały.
9. Zasady kształtowania infrastruktury:

a) Zaopatrzenie w wodC – z miejskiej sieci wodoci>go-
wej.

b) Odprowadzenie Wcieków komunalnych – do miejskiej 
mechaniczno-biologicznej oczyszczalni Wcieków.

c) Odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grun-
towych – powierzchniowo na tereny zieleni lub poprzez 
retencjonowanie i rozs>czanie w granicach własnej po-
sesji, a z zanieczyszczonych powierzchni utwardzonych 
poprzez zbiorniki retencyjno-infi ltracyjne lub studnie 
chłonne po oczyszczeniu w separatorach substancji 
ropopochodnych i oczyszczalnikach (odstojnikach wi-
rowych).

d) ElektrycznoWć – z sieci elektroenergetycznej.
e) Zaopatrzenie w ciepło – z indywidualnych proekologicz-

nych (nie emisyjnych lub nisko emisyjnych) aródeł ciepła; 
dopuszcza siC dogrzewanie poprzez kominki opalane 
drewnem.

f)   Usuwanie odpadów – selekcjonowanie i wywóz do 
miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku.

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

11. Informacje i postulaty nie bCd>ce ustaleniami planu – nie 
ustala siC.

30) KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZA-
GOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI 
OBRBBU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA 
CZBVCI CENTRUM MIASTA

1. Oznaczenie terenu: 30.ZP
2. Powierzchnia: 0,13 ha
3. Przeznaczenie terenu: Tereny zieleni urz>dzonej.
4. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu:
4.1. Warunki urbanistyczne:
a) wielkoWć działki – nie ustala siC;
b) powierzchnia zabudowy – zakaz zabudowy;
c) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej nic 80%;
d) linie zabudowy – nie ustala siC;
e) mała architektura:

— Wmietniki – przenoWne, w formie dostosowanej do 
zagospodarowania terenu;

— dopuszcza siC oWwietlenie według indywidualnych 
uwarunkowaM;

— dopuszcza siC lokalizacjC urz>dzeM parkowych;
f)   dopuszcza siC zagospodarowanie tymczasowe i loka-

lizacjC tymczasowych obiektów budowlanych wraz z 
instalacjami i urz>dzeniami technicznymi:
— poza ogólnodostCpnymi ci>gami pieszymi – dopusz-

cza siC tymczasowe obiekty budowlane o trwałej 
rozbieralnej konstrukcji dostosowanej do formy za-
budowy, o powierzchni mierzonej po obrysie obiektu 
nie wiCkszej nic 50 m2 i wysokoWci do 5 m zwi>zane 
funkcjonalnie z zagospodarowaniem terenu i zabudo-
w> z zakresu gastronomii na terenach 29.U i 31.U;

g) inne:
— zakazuje siC lokalizacji znaków reklamowych;
— lokalizacja ogólnodostCpnego ci>gu pieszego, które-

go orientacyjny przebieg przedstawiono na rysunku 
planu;

— rejon lokalizacji projektowanej stacji transformato-
rowej zgodnie z rysunkiem planu; dopuszcza siC 
przeniesienie stacji transformatorowej w uzgodnieniu 
z instytucj> eksploatuj>c>.

4.2. Zasady kształtowania zabudowy – nie ustala siC.
4.3. Zagrocenia i ograniczenia:
a) obszar bezpoWredniego zagrocenia powodziowego; dla 

robót oraz czynnoWci, które mog> utrudnić ochronC przed 
powodzi>, wymagane jest uzyskanie od właWciwego 
terytorialnie organu zwolnienia z zakazów okreWlonych 
w Prawie Wodnym;
b) teren zagrocony zalaniem w wyniku spiCtrzeM sztor-

mowych do rzCdnej ± 2,20 m n.p.m.
5. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturo-

wego – racjonalne wykorzystanie potencjału Wrodowiska i 
kształtowanie równowagi ekologicznej.

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 
dóbr kultury współczesnej – w oparciu o przepisy szcze-
gólne jak w pkt 7.c).

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-
gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:
a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-
wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie 
organem administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 
„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 
prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 
kompetencji Wojewody;

c) teren znajduje siC w granicach zabytkowego układu 
ruralistycznego wpisanego pod nr 1301 do rejestru 
zabytków woj. pomorskiego i na tej podstawie objCty 
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jest Wcisł> ochron> konserwatorsk>; na wszelkie prace 
maj>ce wpływ na zachowanie i ekspozycjC walorów 
zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych nalecy 
uzyskać pozwolenie właWciwego konserwatora zabyt-
ków zgodnie z przepisami szczególnymi dotycz>cymi 
ochrony zabytków;

d) teren znajduje siC na obszarze bezpoWredniego zagro-
cenia powodzi> – zgodnie z zapisami punktu 4.3.

8. Zasady kształtowania systemów komunikacji:
a) dostCpnoWć drogowa – dojazd od ul. Nowej;
b) wymagania parkingowe – nie ustala siC.

9. Zasady kształtowania infrastruktury:
a) Zaopatrzenie w wodC – z miejskiej sieci wodoci>go-

wej.
b) Odprowadzenie Wcieków komunalnych – nie ustala 

siC.
c) Odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grun-

towych – powierzchniowo.
d) ElektrycznoWć – z sieci elektroenergetycznej.
e) Zaopatrzenie w ciepło – nie ustala siC.
f)   Usuwanie odpadów – selekcjonowanie i wywóz do 

miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku.
10. Stawka procentowa – nie dotyczy.
11. Informacje i postulaty nie bCd>ce ustaleniami planu – nie 

ustala siC.
31) KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZA-

GOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI 
OBRBBU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA 
CZBVCI CENTRUM MIASTA

1. Oznaczenie terenu: 31.U
2. Powierzchnia: 0,15 ha
3. Przeznaczenie terenu: Tereny zabudowy usługowej.
4. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu:
4.1. Warunki urbanistyczne:
a) wielkoWć działki – nie mniejsza nic 380 m2;
b) powierzchnia zabudowy – do 60%;
c) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej nic 20%;
d) linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu;
e) mała architektura:

— Wmietniki – wbudowane lub wolno stoj>ce, zadaszone 
o wielkoWci dostosowanej do wymogów segregacji 
odpadów;

— dopuszcza siC oWwietlenie według indywidualnych 
uwarunkowaM;

— zakazuje siC lokalizacji ogrodzeM;
f)   dopuszcza siC zagospodarowanie tymczasowe i loka-

lizacjC tymczasowych obiektów budowlanych wraz z 
instalacjami i urz>dzeniami technicznymi:
— w trakcie budowy, na terenie objCtym pozwoleniem na 

budowC – w zakresie odpowiednim do prowadzonych 
prac budowlanych;

— na terenie dopuszczalnej lokalizacji zabudowy oraz 
na terenie przyległym do terenu 30.ZP – dopuszcza 
siC obiekty tymczasowe zwi>zane funkcjonalnie z 
zabudow> istniej>c> i zrealizowan> na podstawie 
ustaleM niniejszej uchwały;

g) inne:
— zakazuje siC lokalizacji reklam z wyj>tkiem reklam 

na obiektach budowlanych, zwi>zanych z prowa-
dzon> działalnoWci>, w formie: napisów, plakatów i 
oWwietlonych plansz o powierzchni jednostkowej nie 
wiCkszej nic 1 m2 dostosowanej do uwarunkowaM 
wystCpuj>cych na działce lub w jej s>siedztwie;

4.2. Zasady kształtowania zabudowy:
a) wysokoWć zabudowy:

— iloWć kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 
ucytkowe – do 3;

— do kalenicy – do 12 m;
b) szerokoWć elewacji frontowej – nie wiCksza nic 20 m;
c) geometria dachu:

— k>t nachylenia – od 30o do 45o;
— kształt dachu – minimum dwuspadowy, symetrycz-

ny;
— pokrycie – dachówka ceramiczna o naturalnym 

kolorze wypalonej gliny lub odcieni od szaroWci do 
grafi tu;

d) przekształcenia istniej>cej zabudowy – nie ustala siC.
e) zasady kształtowania tymczasowych obiektów budow-

lanych:
— w trakcie budowy, na terenie objCtym pozwoleniem 

na budowC – dopuszcza siC tymczasowe obiekty 
budowlane o dowolnym gabarycie, formie, rodzaju 
konstrukcji i materiale;

— zwi>zanych funkcjonalnie z zabudow> istniej>c> i 
zrealizowan> na podstawie ustaleM niniejszej uchwały 
– dopuszcza siC tymczasowe obiekty budowlane o 
trwałej rozbieralnej konstrukcji dostosowanej  do 
formy zabudowy, o powierzchni mierzonej po obrysie 
obiektu nie wiCkszej nic 50 m2 i wysokoWci do 5 m.

f)  inne – reprezentacyjny charakter wszystkich elewacji.
4.3. Zagrocenia i ograniczenia:
a) obszar bezpoWredniego zagrocenia powodziowego; dla 

robót oraz czynnoWci, które mog> utrudnić ochronC przed 
powodzi>, wymagane jest uzyskanie od właWciwego 
terytorialnie organu zwolnienia z zakazów okreWlonych 
w Prawie Wodnym;

b) teren zagrocony zalaniem:
— wskutek podniesienia siC poziomu wody gruntowej 

do rzCdnej +1,25 m n.p.m.;
— w wyniku spiCtrzeM sztormowych do rzCdnej ± 2,20 

m n.p.m.
5. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kultu-

rowego:
a) racjonalne wykorzystanie potencjału Wrodowiska i kształ-

towanie równowagi ekologicznej;
b) nie dopuszcza siC lokalizowania przedsiCwziCć, które w 

wyniku zalania mogłyby spowodować zanieczyszczenie 
Wrodowiska.

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 
dóbr kultury współczesnej – w oparciu o przepisy szcze-
gólne jak w pkt 7.c).

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-
gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:
a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-
wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie 
organem administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 
„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 
prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 
kompetencji Wojewody;

c) teren znajduje siC w granicach zabytkowego układu 
ruralistycznego wpisanego pod nr 1301 do rejestru 
zabytków woj. pomorskiego i na tej podstawie objCty 
jest Wcisł> ochron> konserwatorsk>; na wszelkie prace 
maj>ce wpływ na zachowanie i ekspozycjC walorów 
zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych nalecy 
uzyskać pozwolenie właWciwego konserwatora zabyt-
ków zgodnie z przepisami szczególnymi dotycz>cymi 
ochrony zabytków;

d) teren znajduje siC na obszarze bezpoWredniego zagro-
cenia powodzi> – zgodnie z zapisami punktu 4.3.

8. Zasady kształtowania systemów komunikacji:
a) dostCpnoWć drogowa – od ul. Nowej, ci>gu pieszo-jezd-

nego 024.KD-X i od terenu 34.UP;
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b) wymagania parkingowe – zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 
niniejszej uchwały.

9. Zasady kształtowania infrastruktury:
a) Zaopatrzenie w wodC – z miejskiej sieci wodoci>go-

wej.
b) Odprowadzenie Wcieków komunalnych – do miejskiej 

mechaniczno-biologicznej oczyszczalni Wcieków.
c) Odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grun-

towych – powierzchniowo na tereny zieleni, poprzez 
retencjonowanie i rozs>czanie w granicach własnej 
posesji lub do miejskiej kanalizacji deszczowej.

d) ElektrycznoWć – z sieci elektroenergetycznej.
e) Zaopatrzenie w ciepło – z indywidualnych proekologicz-

nych (nie emisyjnych lub nisko emisyjnych) aródeł ciepła; 
dopuszcza siC dogrzewanie poprzez kominki opalane 
drewnem.

f)   Usuwanie odpadów – selekcjonowanie i wywóz do 
miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku.

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

11. Informacje i postulaty nie bCd>ce ustaleniami planu – nie 
ustala siC.

32) KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZA-
GOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI 
OBRBBU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA 
CZBVCI CENTRUM MIASTA

1. Oznaczenie terenu: 32.U
2. Powierzchnia: 0,05 ha
3. Przeznaczenie terenu: Tereny zabudowy usługowej. 

Dopuszcza siC lokalizacjC jednego mieszkania powycej 
parteru o powierzchni nie wiCkszej nic 120 m2.

4. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania 
terenu:
4.1. Warunki urbanistyczne:
a) wielkoWć działki – nie mniejsza nic wielkoWć terenu;
b) powierzchnia zabudowy – do 60%;
c) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej nic 20%;
d) linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu;
e) mała architektura:

— Wmietniki – wbudowane lub wolno stoj>ce, zadaszone 
o wielkoWci dostosowanej do wymogów segregacji 
odpadów;

— dopuszcza siC oWwietlenie według indywidualnych 
uwarunkowaM;

— zakazuje siC lokalizacji ogrodzeM;
f)   dopuszcza siC zagospodarowanie tymczasowe i loka-

lizacjC tymczasowych obiektów budowlanych wraz z 
instalacjami i urz>dzeniami technicznymi:
— na terenie dopuszczalnej lokalizacji zabudowy 

– dopuszcza siC obiekty tymczasowe zwi>zane 
funkcjonalnie z zabudow> istniej>c> i zrealizowan> 
na podstawie ustaleM niniejszej uchwały;

— w trakcie budowy, na terenie objCtym pozwoleniem na 
budowC – w zakresie odpowiednim do prowadzonych 
prac budowlanych;

g) inne:
— zakazuje siC lokalizacji reklam z wyj>tkiem reklam 

na obiektach budowlanych, zwi>zanych z prowa-
dzon> działalnoWci>, w formie: napisów, plakatów i 
oWwietlonych plansz o powierzchni jednostkowej nie 
wiCkszej nic 1 m2 dostosowanej do uwarunkowaM 
wystCpuj>cych na działce lub w jej s>siedztwie.

4.2. Zasady kształtowania zabudowy:
a) wysokoWć zabudowy:

— iloWć kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 
ucytkowe – do 3;

— do kalenicy – do 12 m;

b) szerokoWć elewacji frontowej – nie ustala siC;
c) geometria dachu:

— k>t nachylenia – od 30o do 45o;
— kształt dachu – minimum dwuspadowy, symetrycz-

ny;
— pokrycie – dachówka ceramiczna o naturalnym 

kolorze wypalonej gliny lub odcieni od szaroWci do 
grafi tu;

d) przekształcenia istniej>cej zabudowy – nie dotyczy.
e) zasady kształtowania tymczasowych obiektów budow-

lanych:
— w trakcie budowy, na terenie objCtym pozwoleniem 

na budowC – dopuszcza siC tymczasowe obiekty 
budowlane o dowolnym gabarycie, formie, rodzaju 
konstrukcji i materiale;

— zwi>zanych funkcjonalnie z zabudow> istniej>c> i 
zrealizowan> na podstawie ustaleM niniejszej uchwały 
– dopuszcza siC tymczasowe obiekty budowlane o 
trwałej rozbieralnej konstrukcji dostosowanej  do 
formy zabudowy, o powierzchni mierzonej po obrysie 
obiektu nie wiCkszej nic 50 m2 i wysokoWci do 5 m;

f)  inne – reprezentacyjny charakter wszystkich elewacji.
4.3. Zagrocenia i ograniczenia:
a) obszar bezpoWredniego zagrocenia powodziowego; dla 

robót oraz czynnoWci, które mog> utrudnić ochronC przed 
powodzi>, wymagane jest uzyskanie od właWciwego 
terytorialnie organu zwolnienia z zakazów okreWlonych 
w Prawie Wodnym;
b) teren zagrocony zalaniem w wyniku spiCtrzeM sztor-

mowych do rzCdnej ± 2,20 m n.p.m.
5. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kultu-

rowego:
a) racjonalne wykorzystanie potencjału Wrodowiska i kształ-

towanie równowagi ekologicznej;
b) nie dopuszcza siC lokalizowania przedsiCwziCć, które w 

wyniku zalania mogłyby spowodować zanieczyszczenie 
Wrodowiska.

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 
dóbr kultury współczesnej – w oparciu o przepisy szcze-
gólne jak w pkt 7.c).

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-
gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:
a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-
wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie 
organem administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 
„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 
prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 
kompetencji Wojewody;

c) teren znajduje siC w granicach zabytkowego układu 
ruralistycznego wpisanego pod nr 1301 do rejestru 
zabytków woj. pomorskiego i na tej podstawie objCty 
jest Wcisł> ochron> konserwatorsk>; na wszelkie prace 
maj>ce wpływ na zachowanie i ekspozycjC walorów 
zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych nalecy 
uzyskać pozwolenie właWciwego konserwatora zabyt-
ków zgodnie z przepisami szczególnymi dotycz>cymi 
ochrony zabytków;

d) teren znajduje siC na obszarze bezpoWredniego zagro-
cenia powodzi> – zgodnie z zapisami punktu 4.3.

8. Zasady kształtowania systemów komunikacji:
a) dostCpnoWć drogowa – od ul. Nowej poprzez teren 34.UP 

i od ci>gu pieszego 025.KD-X;
b) wymagania parkingowe – zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 

niniejszej uchwały.
9. Zasady kształtowania infrastruktury:
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a) Zaopatrzenie w wodC – z miejskiej sieci wodoci>go-
wej.

b) Odprowadzenie Wcieków komunalnych – do miejskiej 
mechaniczno-biologicznej oczyszczalni Wcieków.

c) Odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grun-
towych – powierzchniowo na tereny zieleni, poprzez 
retencjonowanie i rozs>czanie w granicach własnej 
posesji lub do miejskiej kanalizacji deszczowej.

d) ElektrycznoWć – z sieci elektroenergetycznej.
e) Zaopatrzenie w ciepło – z indywidualnych proekologicz-

nych (nie emisyjnych lub nisko emisyjnych) aródeł ciepła; 
dopuszcza siC dogrzewanie poprzez kominki opalane 
drewnem.

f)   Usuwanie odpadów – selekcjonowanie i wywóz do 
miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku.

10. Stawka procentowa – 30%.
11. Informacje i postulaty nie bCd>ce ustaleniami planu – nie 

ustala siC.
33) KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZA-

GOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI 
OBRBBU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA 
CZBVCI CENTRUM MIASTA

1. Oznaczenie terenu: 33.U
2. Powierzchnia: 0,1 ha
3. Przeznaczenie terenu: Tereny zabudowy usługowej. Na 

działce dopuszcza siC lokalizacjC jednego mieszkania 
powycej parteru. Istniej>ce ucytkowanie terenu uznaje siC 
za zgodne z planem.

4. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania 
terenu:
4.1. Warunki urbanistyczne:
a) wielkoWć działki – nie mniejsza nic w stanie istniej>-

cym;
a) powierzchnia zabudowy – do 60%;
b) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej nic 30%;
c) linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu;
d) mała architektura:

— Wmietniki – wbudowane lub wolno stoj>ce, zadaszone 
o wielkoWci dostosowanej do wymogów segregacji 
odpadów;

— dopuszcza siC oWwietlenie według indywidualnych 
uwarunkowaM;

— zakazuje siC lokalizacji ogrodzeM;
e) dopuszcza siC zagospodarowanie tymczasowe i loka-

lizacjC tymczasowych obiektów budowlanych wraz z 
instalacjami i urz>dzeniami technicznymi:
— na terenie dopuszczalnej lokalizacji zabudowy 

– dopuszcza siC obiekty tymczasowe zwi>zane 
funkcjonalnie z zabudow> istniej>c> i zrealizowan> 
na podstawie ustaleM niniejszej uchwały;

— w trakcie budowy, na terenie objCtym pozwoleniem na 
budowC – w zakresie odpowiednim do prowadzonych 
prac budowlanych;

f)   inne:
— zakazuje siC lokalizacji reklam z wyj>tkiem reklam 

na obiektach budowlanych, zwi>zanych z prowa-
dzon> działalnoWci>, w formie: napisów, plakatów i 
oWwietlonych plansz o powierzchni jednostkowej nie 
wiCkszej nic 1 m2 dostosowanej do uwarunkowaM 
wystCpuj>cych na działce lub w jej s>siedztwie;

— istniej>ce zagospodarowania terenu przekraczaj>ce 
parametry warunków urbanistycznych ustalone w 
punkcie 4.1. a)-c) uznaje siC za zgodne z planem.

4.2. Zasady kształtowania zabudowy:
a) wysokoWć zabudowy:

— iloWć kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 
ucytkowe – do 4;

— do kalenicy – do 15 m;
b) szerokoWć elewacji frontowej – nie ustala siC;
c) geometria dachu:

— k>t nachylenia – od 30o  do 45o

— kształt dachu – minimum dwuspadowy, symetrycz-
ny;

— pokrycie – dachówka o naturalnym kolorze wypalonej 
gliny lub odcieni od szaroWci do grafi tu;

d) przekształcenia istniej>cej zabudowy:
— uznaje siC istniej>c> zabudowC, w tym zabudowC 

o parametrach przekraczaj>cych ustalone powycej 
regulacje jako zgodn> z planem;

— ustalenia dotycz>ce zasad kształtowania zabudowy 
w punkcie 4.2.a)-c) dotycz> równiec odbudowy, roz-
budowy czy nadbudowy istniej>cej zabudowy;

e) zasady kształtowania tymczasowych obiektów budow-
lanych:
— w trakcie budowy, na terenie objCtym pozwoleniem 

na budowC – dopuszcza siC tymczasowe obiekty 
budowlane o dowolnym gabarycie, formie, rodzaju 
konstrukcji i materiale;

— zwi>zanych funkcjonalnie z zabudow> istniej>c> i 
zrealizowan> na podstawie ustaleM niniejszej uchwały 
– dopuszcza siC tymczasowe obiekty budowlane 
niepoł>czone trwale z gruntem, takie jak przekrycia 
namiotowe i powłoki pneumatyczne lub o trwałej 
rozbieralnej konstrukcji dostosowanej do formy za-
budowy, o powierzchni mierzonej po obrysie obiektu 
nie wiCkszej nic 50 m2 i wysokoWci do 5 m;

f)  inne – reprezentacyjny charakter wszystkich elewacji.
4.3. Zagrocenia i ograniczenia:
a) obszar bezpoWredniego zagrocenia powodziowego; dla 

robót oraz czynnoWci, które mog> utrudnić ochronC przed 
powodzi>, wymagane jest uzyskanie od właWciwego 
terytorialnie organu zwolnienia z zakazów okreWlonych 
w Prawie Wodnym;

b) teren zagrocony zalaniem:
— wskutek podniesienia siC poziomu wody gruntowej 

do rzCdnej +1,25 m n.p.m.;
— w wyniku spiCtrzeM sztormowych do rzCdnej ± 2,20 

m n.p.m.
5. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kultu-

rowego:
a) racjonalne wykorzystanie potencjału Wrodowiska i kształ-

towanie równowagi ekologicznej;
b) nie dopuszcza siC lokalizowania przedsiCwziCć, które w 

wyniku zalania mogłyby spowodować zanieczyszczenie 
Wrodowiska.

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 
dóbr kultury współczesnej – w oparciu o przepisy szcze-
gólne jak w pkt 7.c).

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-
gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:
a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-
wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie 
organem administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 
„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 
prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 
kompetencji Wojewody;

c) teren znajduje siC w granicach zabytkowego układu 
ruralistycznego wpisanego pod nr 1301 do rejestru 
zabytków woj. pomorskiego i na tej podstawie objCty 
jest Wcisł> ochron> konserwatorsk>; na wszelkie prace 
maj>ce wpływ na zachowanie i ekspozycjC walorów 
zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych nalecy 
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uzyskać pozwolenie właWciwego konserwatora zabyt-
ków zgodnie z przepisami szczególnymi dotycz>cymi 
ochrony zabytków;

d) teren znajduje siC na obszarze bezpoWredniego zagro-
cenia powodzi> – zgodnie z zapisami punktu 4.3.

8. Zasady kształtowania systemów komunikacji:
a) dostCpnoWć drogowa – dojazd od ul. Nowej i od ci>gu 

pieszo-jezdnego 024.KD-X; od ci>gu pieszego 025.KD-X 
jedynie dojWcie;

b) wymagania parkingowe – zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 
niniejszej uchwały.

9. Zasady kształtowania infrastruktury:
a) Zaopatrzenie w wodC – z miejskiej sieci wodoci>go-

wej.
b) Odprowadzenie Wcieków komunalnych – do miejskiej 

mechaniczno-biologicznej oczyszczalni Wcieków.
c) Odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grun-

towych – powierzchniowo na tereny zieleni, poprzez 
retencjonowanie i rozs>czanie w granicach własnej 
posesji lub do miejskiej kanalizacji deszczowej.

d) ElektrycznoWć – z sieci elektroenergetycznej.
e) Zaopatrzenie w ciepło – z indywidualnych proekologicz-

nych (nie emisyjnych lub nisko emisyjnych) aródeł ciepła; 
dopuszcza siC dogrzewanie poprzez kominki opalane 
drewnem.

f)   Usuwanie odpadów – selekcjonowanie i wywóz do 
miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku.

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

11. Informacje i postulaty nie bCd>ce ustaleniami planu – nie 
ustala siC.

34) KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZA-
GOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI 
OBRBBU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA 
CZBVCI CENTRUM MIASTA

1. Oznaczenie terenu: 34.UP
2. Powierzchnia: 0,15 ha
3. Przeznaczenie terenu: Tereny parkingów ogólnodostCp-

nych.
4. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu:
4.1. Warunki urbanistyczne:
a) wielkoWć działki – nie ustala siC;
b) powierzchnia zabudowy – zakaz zabudowy;
c) powierzchnia biologicznie czynna – nie ustala siC;
d) linie zabudowy – nie ustala siC;
e) mała architektura:

— Wmietniki – wbudowane lub wolno stoj>ce, zadaszone 
o wielkoWci dostosowanej do wymogów segregacji 
odpadów;

— dopuszcza siC oWwietlenie według indywidualnych 
uwarunkowaM;

— zakazuje siC lokalizacji ogrodzeM;
f)   inne:

— lokalizacja ogólnodostCpnego przejWcia pieszego, któ-
rego orientacyjny przebieg wyznaczono na rysunku 
planu;

— słucebnoWć przejazdu do terenów 29.U, 30.ZP, 31.U, 32.U, 
35.U;

— zakazuje siC lokalizacji znaków reklamowych.
4.2. Zasady kształtowania zabudowy – nie ustala siC.
4.3. Zagrocenia i ograniczenia:
a) obszar bezpoWredniego zagrocenia powodziowego; dla 

robót oraz czynnoWci, które mog> utrudnić ochronC przed 
powodzi>, wymagane jest uzyskanie od właWciwego 
terytorialnie organu zwolnienia z zakazów okreWlonych 
w Prawie Wodnym;

b) teren zagrocony zalaniem:
— wskutek podniesienia siC poziomu wody gruntowej 

do rzCdnej +1,25 m n.p.m.;
— w wyniku spiCtrzeM sztormowych do rzCdnej ± 2,20 

m n.p.m.
5. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kultu-

rowego:
a) racjonalne wykorzystanie potencjału Wrodowiska i kształ-

towanie równowagi ekologicznej;
b) nie dopuszcza siC lokalizowania przedsiCwziCć, które w 

wyniku zalania mogłyby spowodować zanieczyszczenie 
Wrodowiska.

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 
dóbr kultury współczesnej – w oparciu o przepisy szcze-
gólne jak w pkt 7.c).

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-
gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:
a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-
wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie 
organem administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 
„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 
prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 
kompetencji Wojewody;

c) teren znajduje siC w granicach zabytkowego układu 
ruralistycznego wpisanego pod nr 1301 do rejestru 
zabytków woj. pomorskiego i na tej podstawie objCty 
jest Wcisł> ochron> konserwatorsk>; na wszelkie prace 
maj>ce wpływ na zachowanie i ekspozycjC walorów 
zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych nalecy 
uzyskać pozwolenie właWciwego konserwatora zabyt-
ków zgodnie z przepisami szczególnymi dotycz>cymi 
ochrony zabytków;

d) teren znajduje siC na obszarze bezpoWredniego zagro-
cenia powodzi> – zgodnie z zapisami punktu 4.3.

8. Zasady kształtowania systemów komunikacji:
a) dostCpnoWć drogowa – od ul. Nowej przez ci>g pieszo-

jezdny 024.KD-X;
b) wymagania parkingowe – nie ustala siC.

9. Zasady kształtowania infrastruktury:
a) Zaopatrzenie w wodC – z miejskiej sieci wodoci>go-

wej.
b) Odprowadzenie Wcieków komunalnych – do miejskiej 

mechaniczno-biologicznej oczyszczalni Wcieków.
c) Odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grunto-

wych – z zanieczyszczonych powierzchni utwardzonych 
po oczyszczeniu w separatorach substancji ropopo-
chodnych i oczyszczalnikach (odstojnikach wirowych), 
zaprojektowanych dla przejmowania opadów o czCstoWci 
wystCpowania 1 raz na rok w czasie trwania 15 minut 
lecz o iloWci nie mniejszej nic powstaj>cej z opadów o 
natCceniu 77 litrów na sekundC na 1 hektar, w taki spo-
sób, aby w odpływie do odbiornika zawartoWć zawiesin 
ogólnych była nie wiCksza nic 100 mg/l, a substancji ro-
popochodnych – nie wiCksza nic 15 mg/l, bezpoWrednio 
do Zalewu WiWlanego poprzez kanały deszczowe uzbro-
jone w klapy zwrotne i pompy do odwodnienia terenu 
w okresach podwycszonego poziomu wody w Zalewie 
WiWlanym lub do miejskiej kanalizacji deszczowej.

d) ElektrycznoWć – z sieci elektroenergetycznej.
e) Zaopatrzenie w ciepło – z indywidualnych proekologicz-

nych (nie emisyjnych lub nisko emisyjnych) aródeł ciepła; 
dopuszcza siC dogrzewanie poprzez kominki opalane 
drewnem.

f)   Usuwanie odpadów – selekcjonowanie i wywóz do 
miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku.
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10. Stawka procentowa – nie dotyczy.
11. Informacje i postulaty nie bCd>ce ustaleniami planu – nie 

ustala siC.
35) KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-
SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI OBRBBU 
GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA CZBVCI CEN-
TRUM MIASTA
1. Oznaczenie terenu: 35.U
2. Powierzchnia: 0,17 ha
3. Przeznaczenie terenu: Tereny zabudowy usługowej. Na 

działce dopuszcza siC lokalizacjC jednego mieszkania 
powycej parteru o powierzchni nie wiCkszej nic 120 m2. 
Rodzaj istniej>cego ucytkowania w zakresie prowadzonych 
usług wymienionych w § 3 ust. 2 pkt 6 niniejszej uchwały 
uznaje siC za niezgodny z planem.

4. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania 
terenu:
4.1. Warunki urbanistyczne:
a) wielkoWć działki – nie mniejsza nic 700 m2;
b) powierzchnia zabudowy – do 30%;
c) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej nic 30%;
d) linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu;
e) mała architektura:

— Wmietniki – wbudowane lub wolno stoj>ce, zadaszone 
o wielkoWci dostosowanej do wymogów segregacji 
odpadów;

— dopuszcza siC oWwietlenie według indywidualnych 
uwarunkowaM;

— zakazuje siC lokalizacji ogrodzeM;
f)   dopuszcza siC zagospodarowanie tymczasowe i loka-

lizacjC tymczasowych obiektów budowlanych wraz z 
instalacjami i urz>dzeniami technicznymi:
— na terenie dopuszczalnej lokalizacji zabudowy 

– dopuszcza siC obiekty tymczasowe zwi>zane 
funkcjonalnie z zabudow> istniej>c> i zrealizowan> 
na podstawie ustaleM niniejszej uchwały;

— w trakcie budowy, na terenie objCtym pozwoleniem na 
budowC – w zakresie odpowiednim do prowadzonych 
prac budowlanych;

g) inne:
— istniej>ce zagospodarowania terenu przekraczaj>ce 

parametry warunków urbanistycznych ustalone w 
punkcie 4.1. a)-c) uznaje siC za zgodne z planem;

— zakazuje siC lokalizacji reklam z wyj>tkiem reklam 
na obiektach budowlanych, zwi>zanych z prowa-
dzon> działalnoWci>, w formie: napisów, plakatów i 
oWwietlonych plansz o powierzchni jednostkowej nie 
wiCkszej nic 1 m2 dostosowanej do uwarunkowaM 
wystCpuj>cych na działce lub w jej s>siedztwie.

4.2. Zasady kształtowania zabudowy:
a) wysokoWć zabudowy:

— iloWć kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 
ucytkowe – do 3;

— do kalenicy – do 12 m;
b) szerokoWć elewacji frontowej – nie ustala siC;
c) geometria dachu:

— k>t nachylenia – od 30o do 45o;
— kształt dachu – wielospadowy;
— pokrycie – dachówka ceramiczna o naturalnym 

kolorze wypalonej gliny lub odcieni od szaroWci do 
grafi tu;

d) przekształcenia istniej>cej zabudowy:
— uznaje siC istniej>c> zabudowC, w tym zabudowC 

o parametrach przekraczaj>cych ustalone powycej 
regulacje jako zgodn> z planem;

— ustalenia dotycz>ce zasad kształtowania zabudowy 
w punkcie 4.2.a)-c) dotycz> równiec odbudowy, roz-
budowy czy nadbudowy istniej>cej zabudowy;

e) zasady kształtowania tymczasowych obiektów budow-
lanych:
— w trakcie budowy, na terenie objCtym pozwoleniem 

na budowC – dopuszcza siC tymczasowe obiekty 
budowlane o dowolnym gabarycie, formie, rodzaju 
konstrukcji i materiale;

— zwi>zanych funkcjonalnie z zabudow> istniej>c> i 
zrealizowan> na podstawie ustaleM niniejszej uchwały 
– dopuszcza siC tymczasowe obiekty budowlane 
niepoł>czone trwale z gruntem, takie jak przekrycia 
namiotowe i powłoki pneumatyczne lub o trwałej 
rozbieralnej konstrukcji dostosowanej do formy za-
budowy, o powierzchni mierzonej po obrysie obiektu 
nie wiCkszej nic 50 m2 i wysokoWci do 5 m;

f)  inne – reprezentacyjny charakter wszystkich elewacji.
4.3. Zagrocenia i ograniczenia:
a) obszar bezpoWredniego zagrocenia powodziowego; dla 

robót oraz czynnoWci, które mog> utrudnić ochronC przed 
powodzi>, wymagane jest uzyskanie od właWciwego 
terytorialnie organu zwolnienia z zakazów okreWlonych 
w Prawie Wodnym;

b) teren zagrocony zalaniem:
— wskutek podniesienia siC poziomu wody gruntowej 

do rzCdnej +1,25 m n.p.m.;
— w wyniku spiCtrzeM sztormowych do rzCdnej ± 2,20 

m n.p.m.
5. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kultu-

rowego:
a) racjonalne wykorzystanie potencjału Wrodowiska i kształ-

towanie równowagi ekologicznej;
b) nie dopuszcza siC lokalizowania przedsiCwziCć, które w 

wyniku zalania mogłyby spowodować zanieczyszczenie 
Wrodowiska;

c) nie dopuszcza siC lokalizowania przedsiCwziCć powo-
duj>cych przekroczenie dopuszczalnych standardów 
jakoWci Wrodowiska przewidywanych dla funkcji turystyki 
i wypoczynku, zgodnie z § 5 pkt 1. ust. 3) niniejszej 
uchwały.

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 
dóbr kultury współczesnej – w oparciu o przepisy szcze-
gólne jak w pkt 7.c).

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-
gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:
a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-
wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie 
organem administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 
„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 
prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 
kompetencji Wojewody;

c) teren znajduje siC w granicach zabytkowego układu 
ruralistycznego wpisanego pod nr 1301 do rejestru 
zabytków woj. pomorskiego i na tej podstawie objCty 
jest Wcisł> ochron> konserwatorsk>; na wszelkie prace 
maj>ce wpływ na zachowanie i ekspozycjC walorów 
zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych nalecy 
uzyskać pozwolenie właWciwego konserwatora zabyt-
ków zgodnie z przepisami szczególnymi dotycz>cymi 
ochrony zabytków;

d) teren znajduje siC na obszarze bezpoWredniego zagro-
cenia powodzi> – zgodnie z zapisami punktu 4.3.

8. Zasady kształtowania systemów komunikacji:
a) dostCpnoWć drogowa – od ul. GdaMskiej jak w stanie 

istniej>cym lub od ul. Nowej poprzez ci>g pieszo-jezdny 
024.KD-X;

b) wymagania parkingowe – zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 
niniejszej uchwały.
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9. Zasady kształtowania infrastruktury:
a) Zaopatrzenie w wodC – z miejskiej sieci wodoci>go-

wej.
b) Odprowadzenie Wcieków komunalnych – do miejskiej 

mechaniczno-biologicznej oczyszczalni Wcieków.
c) Odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grun-

towych – powierzchniowo na tereny zieleni, poprzez 
retencjonowanie i rozs>czanie w granicach własnej 
posesji lub do miejskiej kanalizacji deszczowej.

d) ElektrycznoWć – z sieci elektroenergetycznej.
e) Zaopatrzenie w ciepło – z indywidualnych proekologicz-

nych (nie emisyjnych lub nisko emisyjnych) aródeł ciepła; 
dopuszcza siC dogrzewanie poprzez kominki opalane 
drewnem.

f)   Usuwanie odpadów – selekcjonowanie i wywóz do 
miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku.

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

11. Informacje i postulaty nie bCd>ce ustaleniami planu – nie 
ustala siC.

36) KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZA-
GOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI 
OBRBBU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA 
CZBVCI CENTRUM MIASTA

1. Oznaczenie terenu: 36.ZP
2. Powierzchnia: 0,30 ha
3. Przeznaczenie terenu: Tereny zieleni urz>dzonej.
4. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu:
4.1. Warunki urbanistyczne:
a) wielkoWć działki – nie ustala siC;
b) powierzchnia zabudowy – zakaz zabudowy;
c) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej nic 80%;
d) linie zabudowy – nie ustala siC;
e) mała architektura:

— Wmietniki – przenoWne, w formie dostosowanej do 
zagospodarowania terenu;

— dopuszcza siC oWwietlenie według indywidualnych 
uwarunkowaM;

— dopuszcza siC lokalizacjC urz>dzeM parkowych;
f)   inne:

— lokalizacja ogólnodostCpnych ci>gów pieszych, któ-
rych orientacyjny przebieg przedstawiono na rysunku 
planu;

— zakazuje siC lokalizacji znaków reklamowych;
— zagospodarowanie formami zieleni niskiej czCWci 

terenu znajduj>cego siC na osi widokowej z górnego 
tarasu terenu 20.Uu w kierunku Zalewu WiWlanego.

4.2. Zasady kształtowania zabudowy – nie ustala siC.
4.3. Zagrocenia i ograniczenia – obszar bezpoWredniego 

zagrocenia powodziowego; dla robót oraz czynnoWci, 
które mog> utrudnić ochronC przed powodzi>, wy-
magane jest uzyskanie od właWciwego terytorialnie 
organu zwolnienia z zakazów okreWlonych w Prawie 
Wodnym.

5. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturo-
wego – racjonalne wykorzystanie potencjału Wrodowiska i 
kształtowanie równowagi ekologicznej.

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 
dóbr kultury współczesnej – w oparciu o przepisy szcze-
gólne jak w pkt 7.c) oraz:
a) teren znajduje siC w granicach nieruchomoWci zabytko-

wej (gruntowej) – fragment Parku Kuracyjnego.
7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-

gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:
a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-

wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie 
organem administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 
„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 
prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 
kompetencji Wojewody;

c) teren znajduje siC w granicach zabytkowego układu 
ruralistycznego wpisanego pod nr 1301 do rejestru 
zabytków woj. pomorskiego i na tej podstawie objCty 
jest Wcisł> ochron> konserwatorsk>; na wszelkie prace 
maj>ce wpływ na zachowanie i ekspozycjC walorów 
zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych nalecy 
uzyskać pozwolenie właWciwego konserwatora zabyt-
ków zgodnie z przepisami szczególnymi dotycz>cymi 
ochrony zabytków;

d) teren znajduje siC na obszarze bezpoWredniego zagro-
cenia powodzi> – zgodnie z zapisami punktu 4.3.

8. Zasady kształtowania systemów komunikacji:
a) dostCpnoWć drogowa – od ul. Metalowców, Vwierczew-

skiego i od ci>gu pieszo-jezdnego 017.KD-X;
b) wymagania parkingowe – nie ustala siC.

9. Zasady kształtowania infrastruktury:
a) Zaopatrzenie w wodC – z miejskiej sieci wodoci>go-

wej.
b) Odprowadzenie Wcieków komunalnych – nie ustala 

siC.
c) Odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grun-

towych – powierzchniowo.
d) ElektrycznoWć – z sieci elektroenergetycznej.
e) Zaopatrzenie w ciepło – nie ustala siC.
f)   Usuwanie odpadów – selekcjonowanie i wywóz do 

miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku.
10. Stawka procentowa – nie dotyczy.
11. Informacje i postulaty nie bCd>ce ustaleniami planu – nie 

ustala siC.
37) KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZA-

GOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI 
OBRBBU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA 
CZBVCI CENTRUM MIASTA

1. Oznaczenie terenu: 37.U
2. Powierzchnia: 0,44 ha
3. Przeznaczenie terenu: Tereny zabudowy usługowej. Na 

działce dopuszcza siC lokalizacjC jednego mieszkania 
powycej parteru o powierzchni nie wiCkszej nic 120 m2. 
Istniej>ce ucytkowanie terenu uznaje siC za zgodne z 
planem.

4. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania 
terenu:
4.1. Warunki urbanistyczne:
a) wielkoWć działki – nie mniejsza nic w stanie istniej>-

cym;
b) powierzchnia zabudowy – do 60%, a dla terenu działek 

nr 430/23, 430/24, 430/25 do 40%
c) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej nic 20%;
d) linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu;
e) mała architektura:

— Wmietniki – wbudowane lub wolno stoj>ce, zadaszone 
o wielkoWci dostosowanej do wymogów segregacji 
odpadów;

— dopuszcza siC oWwietlenie według indywidualnych 
uwarunkowaM;

— zakazuje siC lokalizacji ogrodzeM;
f)   dopuszcza siC zagospodarowanie tymczasowe i loka-

lizacjC tymczasowych obiektów budowlanych wraz z 
instalacjami i urz>dzeniami technicznymi:
— na terenie dopuszczalnej lokalizacji zabudowy 

– dopuszcza siC obiekty tymczasowe zwi>zane 
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funkcjonalnie z zabudow> istniej>c> i zrealizowan> 
na podstawie ustaleM niniejszej uchwały;

— w trakcie budowy, na terenie objCtym pozwoleniem na 
budowC – w zakresie odpowiednim do prowadzonych 
prac budowlanych;

g) inne:
— istniej>ce zagospodarowania terenu przekraczaj>ce 

parametry warunków urbanistycznych ustalone w 
punkcie 4.1. a)-c) uznaje siC za zgodne z planem;

— wzdłuc ul. Nowej dopuszcza siC zabudowC szerego-
w>;

— dopuszcza siC realizacjC zabudowy na posesjach przy 
ul. GdaMskiej 91 i 93 w formie zespolonej na granicy 
działek miCdzy posesjami;

— zakazuje siC lokalizacji reklam z wyj>tkiem reklam 
na obiektach budowlanych, zwi>zanych z prowa-
dzon> działalnoWci>, w formie: napisów, plakatów i 
oWwietlonych plansz o powierzchni jednostkowej nie 
wiCkszej nic 1 m2 dostosowanej do uwarunkowaM 
wystCpuj>cych na działce lub w jej s>siedztwie.

4.2. Zasady kształtowania zabudowy:
a) wysokoWć zabudowy:

— iloWć kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 
ucytkowe – wzdłuc ul. Nowej – do 4, na pozostałym 
terenie do 3, z wyj>tkiem akcentu architektonicznego, 
dla którego nie ustala siC;

— do kalenicy – wzdłuc ul. Nowej – do 15 m, na pozo-
stałym terenie do 13 m, z wyj>tkiem akcentu architek-
tonicznego, którego wysokoWć dostosować do formy 
budynku;

b) szerokoWć elewacji frontowej – wzdłuc ul. Nowej – nie 
ustala siC, na pozostałym terenie – zgodnie z liniami 
zabudowy;

c) geometria dachu:
— k>t nachylenia – od 30o do 45o;
— kształt dachu – minimum dwuspadowy, symetryczny; 

dla akcentu architektonicznego – nie ustala siC;
— pokrycie – dachówka ceramiczna o naturalnym 

kolorze wypalonej gliny lub odcieni od szaroWci do 
grafi tu;

d) przekształcenia istniej>cej zabudowy:
— uznaje siC istniej>c> zabudowC, w tym zabudowC 

o parametrach przekraczaj>cych ustalone powycej 
regulacje jako zgodn> z planem;

— ustalenia dotycz>ce zasad kształtowania zabudowy 
w punkcie 4.2.a)-c) dotycz> równiec odbudowy, roz-
budowy czy nadbudowy istniej>cej zabudowy;

e) zasady kształtowania tymczasowych obiektów budow-
lanych:
— w trakcie budowy, na terenie objCtym pozwoleniem 

na budowC – dopuszcza siC tymczasowe obiekty 
budowlane o dowolnym gabarycie, formie, rodzaju 
konstrukcji i materiale;

— zwi>zanych funkcjonalnie z zabudow> istniej>c> i 
zrealizowan> na podstawie ustaleM niniejszej uchwały 
– dopuszcza siC tymczasowe obiekty budowlane o 
trwałej rozbieralnej konstrukcji dostosowanej  do 
formy zabudowy, o powierzchni mierzonej po obrysie 
obiektu nie wiCkszej nic 50 m2 i wysokoWci do 5 m;

f)   inne:
— akcent architektoniczny w zabudowie posesji przy 

ul. GdaMskiej 93 zlokalizowany w narocniku najdalej 
wysuniCtym do terenu 025.KD-X; o powierzchni rzutu 
do 10% powierzchni zabudowy budynku;

— reprezentacyjny charakter wszystkich elewacji.
4.3. Zagrocenia i ograniczenia:
a) obszar bezpoWredniego zagrocenia powodziowego; dla 

robót oraz czynnoWci, które mog> utrudnić ochronC przed 
powodzi>, wymagane jest uzyskanie od właWciwego 
terytorialnie organu zwolnienia z zakazów okreWlonych 
w Prawie Wodnym;

b) teren zagrocony zalaniem:
— wskutek podniesienia siC poziomu wody gruntowej 

do rzCdnej +1,25 m n.p.m.;
— w wyniku spiCtrzeM sztormowych do rzCdnej ± 2,20 

m n.p.m.
5. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kultu-

rowego:
a) racjonalne wykorzystanie potencjału Wrodowiska i kształ-

towanie równowagi ekologicznej;
b) nie dopuszcza siC lokalizowania przedsiCwziCć, które w 

wyniku zalania mogłyby spowodować zanieczyszczenie 
Wrodowiska.

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 
dóbr kultury współczesnej – w oparciu o przepisy szcze-
gólne jak w pkt 7.c).

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-
gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:
a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-
wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie 
organem administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 
„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 
prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 
kompetencji Wojewody;

c) teren znajduje siC w granicach zabytkowego układu 
ruralistycznego wpisanego pod nr 1301 do rejestru 
zabytków woj. pomorskiego i na tej podstawie objCty 
jest Wcisł> ochron> konserwatorsk>; na wszelkie prace 
maj>ce wpływ na zachowanie i ekspozycjC walorów 
zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych nalecy 
uzyskać pozwolenie właWciwego konserwatora zabyt-
ków zgodnie z przepisami szczególnymi dotycz>cymi 
ochrony zabytków;

d) teren znajduje siC na obszarze bezpoWredniego zagro-
cenia powodzi> – zgodnie z zapisami punktu 4.3.

8. Zasady kształtowania systemów komunikacji:
a) dostCpnoWć drogowa – dojazd od ul. Nowej; dojWcie 

piesze od ci>gu pieszego 025.KD-X; dojazd do działki 
ewid. nr 430/25 od ul. GdaMskiej poprzez ci>g pieszy 
025.KD-X;

b) wymagania parkingowe – zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 
niniejszej uchwały.

9. Zasady kształtowania infrastruktury:
a) Zaopatrzenie w wodC – z miejskiej sieci wodoci>go-

wej.
b) Odprowadzenie Wcieków komunalnych – do miejskiej 

mechaniczno-biologicznej oczyszczalni Wcieków.
c) Odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grun-

towych – powierzchniowo na tereny zieleni lub poprzez 
retencjonowanie i rozs>czanie w granicach własnej po-
sesji, a z zanieczyszczonych powierzchni utwardzonych 
poprzez zbiorniki retencyjno-infi ltracyjne lub studnie 
chłonne po oczyszczeniu w separatorach substancji 
ropopochodnych i oczyszczalnikach (odstojnikach wi-
rowych) lub do miejskiej kanalizacji deszczowej.

d) ElektrycznoWć – z sieci elektroenergetycznej.
e) Zaopatrzenie w ciepło – z indywidualnych proekologicz-

nych (nie emisyjnych lub nisko emisyjnych) aródeł ciepła; 
dopuszcza siC dogrzewanie poprzez kominki opalane 
drewnem.

f)   Usuwanie odpadów – selekcjonowanie i wywóz do 
miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku.
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10. Stawka procentowa – 30%.
11. Informacje i postulaty nie bCd>ce ustaleniami planu – nie 

ustala siC.
38) KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZA-

GOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI 
OBRBBU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA 
CZBVCI CENTRUM MIASTA

1. Oznaczenie terenu: 38.U
2. Powierzchnia: 0,24 ha
3. Przeznaczenie terenu: Tereny zabudowy usługowej. Na 

działce dopuszcza siC lokalizacjC jednego mieszkania 
powycej parteru o powierzchni nie wiCkszej nic 120 m2. 
Istniej>ce ucytkowanie terenu  

uznaje siC za zgodne z planem.
4. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu:
4.1. Warunki urbanistyczne:
a) wielkoWć działki – nie mniejsza nic w stanie istniej>-

cym;
b) powierzchnia zabudowy – nie wiCcej nic 35%;
c) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej nic 40%;
d) linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu;
e) mała architektura:

— Wmietniki – wbudowane lub wolno stoj>ce, zadaszone 
o wielkoWci dostosowanej do wymogów segregacji 
odpadów;

— dopuszcza siC oWwietlenie według indywidualnych 
uwarunkowaM;

— zakazuje siC lokalizacji ogrodzeM od ulicy 020.KD-D; 
dopuszcza siC ogrodzenia acurowe o wysokoWci do 
1,5 m z wykluczeniem przCseł betonowych prefabry-
kowanych wzdłuc północnej granicy posesji;

f)   dopuszcza siC zagospodarowanie tymczasowe i loka-
lizacjC tymczasowych obiektów budowlanych wraz z 
instalacjami i urz>dzeniami technicznymi:
— w trakcie budowy, na terenie objCtym pozwoleniem na 

budowC – w zakresie odpowiednim do prowadzonych 
prac budowlanych;

g) inne:
— istniej>ce zagospodarowania terenu przekraczaj>ce 

parametry warunków urbanistycznych ustalone w 
punkcie 4.1. a)-c) uznaje siC za zgodne z planem;

— zakaz prowadzenia prac technicznych powoduj>cych 
osuwanie siC skarpy;

— zakazuje siC lokalizacji reklam z wyj>tkiem reklam 
na obiektach budowlanych, zwi>zanych z prowa-
dzon> działalnoWci>, w formie: napisów, plakatów i 
oWwietlonych plansz o powierzchni jednostkowej nie 
wiCkszej nic 1 m2 dostosowanej do uwarunkowaM 
wystCpuj>cych na działce lub w jej s>siedztwie;

— lokalizacja ogólnodostCpnego przejWcia pieszego, 
którego orientacyjny przebieg przedstawiono na 
rysunku planu.

4.2. Zasady kształtowania zabudowy:
a) wysokoWć zabudowy:

— iloWć kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 
ucytkowe – do 2;

— do kalenicy – do 9 m;
b) szerokoWć elewacji frontowej – nie ustala siC;
c) geometria dachu:

— k>t nachylenia – od 35o do 45o;
— kształt dachu – minimum dwuspadowy, symetrycz-

ny;
— pokrycie – dachówka ceramiczna o naturalnym 

kolorze wypalonej gliny lub odcieni od szaroWci do 
grafi tu;

d) przekształcenia istniej>cej zabudowy:

— uznaje siC istniej>c> zabudowC, w tym zabudowC 
o innych parametrach nic ustalone w punkcie 4.1. 
a)-c), zrealizowan> w oparciu o wymagane prawem 
zezwolenia, jako zgodn> z planem;

— ustalenia dotycz>ce zasad kształtowania zabudowy 
w punkcie 4.2.a)-c) dotycz> równiec odbudowy, roz-
budowy czy nadbudowy istniej>cej zabudowy;

e) zasady kształtowania tymczasowych obiektów budow-
lanych:
— w trakcie budowy, na terenie objCtym pozwoleniem 

na budowC – dopuszcza siC tymczasowe obiekty 
budowlane o dowolnym gabarycie, formie, rodzaju 
konstrukcji i materiale;

f)  inne – fasady budynków od strony ul. Vwierczewskie-
go.

4.3. Zagrocenia i ograniczenia:
a) obszar bezpoWredniego zagrocenia powodziowego; dla 

robót oraz czynnoWci, które mog> utrudnić ochronC przed 
powodzi>, wymagane jest uzyskanie od właWciwego 
terytorialnie organu zwolnienia z zakazów okreWlonych 
w Prawie Wodnym;

b) teren zagrocony zalaniem – wskutek podniesienia siC 
poziomu wody gruntowej do rzCdnej +1,25 m n.p.m.;

5. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kultu-
rowego:
a) racjonalne wykorzystanie potencjału Wrodowiska i kształ-

towanie równowagi ekologicznej;
b) nie dopuszcza siC lokalizowania przedsiCwziCć, które w 

wyniku zalania mogłyby spowodować zanieczyszczenie 
Wrodowiska.

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 
dóbr kultury współczesnej – w oparciu o przepisy szcze-
gólne jak w pkt 7.c) oraz na fragmencie terenu, jak na 
rysunku planu, znajduje siC strefa ochrony archeologicznej 
– wszelkie prace ziemne oraz zmiana sposobu zagospoda-
rowania terenu wymaga uzyskania pozwolenia właWciwego 
konserwatora zabytków.

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-
gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:
a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-
wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie 
organem administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 
„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 
prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 
kompetencji Wojewody;

c) teren znajduje siC w granicach zabytkowego układu 
ruralistycznego wpisanego pod nr 1301 do rejestru 
zabytków woj. pomorskiego i na tej podstawie objCty 
jest Wcisł> ochron> konserwatorsk>; na wszelkie prace 
maj>ce wpływ na zachowanie i ekspozycjC walorów 
zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych nalecy 
uzyskać pozwolenie właWciwego konserwatora zabyt-
ków zgodnie z przepisami szczególnymi dotycz>cymi 
ochrony zabytków;

d) teren znajduje siC na obszarze bezpoWredniego zagro-
cenia powodzi> – zgodnie z zapisami punktu 4.3.

8. Zasady kształtowania systemów komunikacji:
a) dostCpnoWć drogowa – od ul. Vwierczewskiego, od ci>gu 

pieszego 021.KD-X jedynie dojWcie piesze;
b) wymagania parkingowe – zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 

niniejszej uchwały.
9. Zasady kształtowania infrastruktury:

a) Zaopatrzenie w wodC – z miejskiej sieci wodoci>go-
wej.

b) Odprowadzenie Wcieków komunalnych – do miejskiej 
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mechaniczno-biologicznej oczyszczalni Wcieków.
c) Odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grun-

towych – powierzchniowo na tereny zieleni, poprzez 
retencjonowanie i rozs>czanie w granicach własnej 
posesji lub do miejskiej kanalizacji deszczowej.

d) ElektrycznoWć – z sieci elektroenergetycznej.
e) Zaopatrzenie w ciepło – z indywidualnych proekologicz-

nych (nie emisyjnych lub nisko emisyjnych) aródeł ciepła; 
dopuszcza siC dogrzewanie poprzez kominki opalane 
drewnem.

f)   Usuwanie odpadów – selekcjonowanie i wywóz do 
miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku.

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

11. Informacje i postulaty nie bCd>ce ustaleniami planu – nie 
ustala siC.

39) KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZA-
GOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI 
OBRBBU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA 
CZBVCI CENTRUM MIASTA

1. Oznaczenie terenu: 39.ZP,Uu
2. Powierzchnia: 1,46 ha
3. Przeznaczenie terenu: Tereny zieleni urz>dzonej, tereny 

zabudowy usługowej o charakterze uzdrowiskowym, na 
przykład zakład przyrodoleczniczy.

4. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania 
terenu:
4.1. Warunki urbanistyczne:
a) wielkoWć działki – nie mniejsza nic 2500 m2, ale obej-

muj>ca teren wyznaczony liniami zabudowy w całoWci; 
nie dotyczy działki zwi>zanej z eksploatacj> odwiertu, 
której wielkoWci nie ustala siC;

b) powierzchnia zabudowy – nie wiCksza nic 1000 m2;
c) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej nic 70%;
d) linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu; linie zabu-

dowy nie dotycz> obiektów infrastruktury technicznej;
e) mała architektura:

— Wmietniki – na terenie wyznaczonym liniami zabu-
dowy – wbudowane lub wolno stoj>ce, zadaszone 
o wielkoWci dostosowanej do wymogów segregacji 
odpadów; na terenie zieleni urz>dzonej przenoWne, 
w formie dostosowanej do zagospodarowania te-
renu

— dopuszcza siC oWwietlenie według indywidualnych 
uwarunkowaM;

f)   dopuszcza siC zagospodarowanie tymczasowe i loka-
lizacjC tymczasowych obiektów budowlanych wraz z 
instalacjami i urz>dzeniami technicznymi:
— na terenie dopuszczalnej lokalizacji zabudowy 

– dopuszcza siC obiekty tymczasowe zwi>zane 
funkcjonalnie z zabudow> zrealizowan> na podstawie 
ustaleM niniejszej uchwały;

— w trakcie budowy, na terenie objCtym pozwoleniem na 
budowC – w zakresie odpowiednim do prowadzonych 
prac budowlanych;

g) inne:
— lokalizacja ogólnodostCpnych przejWć pieszych, któ-

rych orientacyjny przebieg przedstawiono na rysunku 
planu;

— dopuszcza siC lokalizacjC urz>dzeM parkowych, 
sportu i rekreacji wzbogacaj>cych formy wypoczynku 
i przedłucaj>ce przebywanie na wolnym powietrzu;

— zakaz prowadzenia prac technicznych powoduj>cych 
osuwanie siC skarpy;

— orientacyjna lokalizacja odwiertu solankowego 
zgodnie z rysunkiem planu – dopuszcza siC jego 
wykorzystanie w zwi>zku z prowadzona działalnoWci> 
uzdrowiskow> na terenie miasta;

— zakazuje siC lokalizacji reklam;
— poziom posadowienia parteru nie nicej nic na rzCdnej 

+1,60 m n.p.m. i nie wycej nic 0,5 m nad poziomem 
projektowanego ukształtowania terenu – nie dotyczy 
tymczasowych obiektów budowlanych.

4.2. Zasady kształtowania zabudowy:
a) wysokoWć zabudowy:

— iloWć kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 
ucytkowe – do 2;

— do kalenicy – do 9 m;
b) szerokoWć elewacji frontowej – nie wiCksza nic 35 m;

c) geometria dachu:
— k>t nachylenia – od 30o do 45o;
— kształt dachu – minimum dwuspadowy, symetrycz-

ny;
— pokrycie – dachówka ceramiczna o naturalnym 

kolorze wypalonej gliny lub odcieni od szaroWci do 
grafi tu;

d) zasady kształtowania tymczasowych obiektów budow-
lanych:
— w trakcie budowy, na terenie objCtym pozwoleniem 

na budowC – dopuszcza siC tymczasowe obiekty 
budowlane o dowolnym gabarycie, formie, rodzaju 
konstrukcji i materiale;

— zwi>zanych funkcjonalnie z zabudow> zrealizowan> 
na podstawie ustaleM niniejszej uchwały – dopuszcza 
siC tymczasowe obiekty budowlane o trwałej rozbie-
ralnej konstrukcji dostosowanej do formy zabudowy, o 
powierzchni mierzonej po obrysie obiektu nie wiCkszej 
nic 50 m2 i wysokoWci do 5 m;

e) inne – rozczłonkowana forma zabudowy, o reprezenta-
cyjnym charakterze wszystkich elewacji.

4.3. Zagrocenia i ograniczenia:
a) obszar bezpoWredniego zagrocenia powodziowego; dla 

robót oraz czynnoWci, które mog> utrudnić ochronC przed 
powodzi>, wymagane jest uzyskanie od właWciwego 
terytorialnie organu zwolnienia z zakazów okreWlonych 
w Prawie Wodnym;

b) teren zagrocony zalaniem – wskutek podniesienia siC 
poziomu wody gruntowej do rzCdnej +1,25 m n.p.m.;

c) strefa ochronna wokół odwiertu solankowego.
5. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kultu-

rowego:
a) racjonalne wykorzystanie potencjału Wrodowiska i kształ-

towanie równowagi ekologicznej;
b) nie dopuszcza siC lokalizowania przedsiCwziCć, które w 

wyniku zalania mogłyby spowodować zanieczyszczenie 
Wrodowiska.

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 
dóbr kultury współczesnej – w oparciu o przepisy szcze-
gólne jak w pkt 7.c). oraz:
a) strefa ochrony archeologicznej – w granicach terenu 

znajduje siC stanowisko archeologiczne – wszelkie prace 
ziemne oraz zmiana sposobu zagospodarowania terenu 
wymaga uzyskania pozwolenia właWciwego konserwa-
tora zabytków.

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-
gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:
a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-
wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie 
organem administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 
„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 
prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 
kompetencji Wojewody;

c) teren znajduje siC w granicach zabytkowego układu 
ruralistycznego wpisanego pod nr 1301 do rejestru 
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zabytków woj. pomorskiego i na tej podstawie objCty 
jest Wcisł> ochron> konserwatorsk>; na wszelkie prace 
maj>ce wpływ na zachowanie i ekspozycjC walorów 
zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych nalecy 
uzyskać pozwolenie właWciwego konserwatora zabyt-
ków zgodnie z przepisami szczególnymi dotycz>cymi 
ochrony zabytków;

d) teren znajduje siC na obszarze bezpoWredniego zagro-
cenia powodzi> – zgodnie z zapisami punktu 4.3.

8. Zasady kształtowania systemów komunikacji:
a) dostCpnoWć drogowa – od ci>gu pieszo-jezdnych 018.

KD-X, 027.KD-X i od ci>gów pieszych 021.KD-X i 026.
KD-X;

b) wymagania parkingowe – zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 
niniejszej uchwały.

9. Zasady kształtowania infrastruktury:
a) Zaopatrzenie w wodC – z miejskiej sieci wodoci>go-

wej.
b) Odprowadzenie Wcieków komunalnych – do miejskiej 

mechaniczno-biologicznej oczyszczalni Wcieków.
c) Odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grun-

towych – powierzchniowo na tereny zieleni, poprzez 
retencjonowanie i rozs>czanie w granicach własnej 
posesji lub do miejskiej kanalizacji deszczowej.

d) ElektrycznoWć – z sieci elektroenergetycznej.
e) Zaopatrzenie w ciepło – z indywidualnych proekologicz-

nych (nie emisyjnych lub nisko emisyjnych) aródeł ciepła; 
dopuszcza siC dogrzewanie poprzez kominki opalane 
drewnem.

f)   Usuwanie odpadów – selekcjonowanie i wywóz do 
miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku.

10. Stawka procentowa – nie dotyczy.
11. Informacje i postulaty nie bCd>ce ustaleniami planu – nie 

ustala siC.
40) KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZA-

GOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI 
OBRBBU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA 
CZBVCI CENTRUM MIASTA

1. Oznaczenie terenu: 40.U
2. Powierzchnia: 0,31 ha
3. Przeznaczenie terenu: Tereny zabudowy usługowej. Na 

działce dopuszcza siC lokalizacjC jednego mieszkania 
powycej parteru o powierzchni nie wiCkszej nic 120 m2. 
Istniej>ce ucytkowanie terenu uznaje siC za zgodne z 
planem.

4. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania 
terenu:
4.1. Warunki urbanistyczne:
a) wielkoWć działki – nie mniejsza nic 1000 m;
b) powierzchnia zabudowy – do 35%;
c) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej nic 40%;
d) linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu;
e) mała architektura:

— Wmietniki – wbudowane lub wolno stoj>ce, zadaszone 
o wielkoWci dostosowanej do wymogów segregacji 
odpadów;

— dopuszcza siC oWwietlenie według indywidualnych 
uwarunkowaM;

— nie dopuszcza siC lokalizacji ogrodzeM; dopuszcza 
siC ogrodzenia acurowe o wysokoWci do 1,5 m z wy-
kluczeniem przCseł betonowych prefabrykowanych 
wzdłuc północnej granicy posesji;

f)   dopuszcza siC zagospodarowanie tymczasowe i loka-
lizacjC tymczasowych obiektów budowlanych wraz z 
instalacjami i urz>dzeniami technicznymi:
— na terenie dopuszczalnej lokalizacji zabudowy 

– dopuszcza siC obiekty tymczasowe zwi>zane 

funkcjonalnie z zabudow> istniej>c> i zrealizowan> 
na podstawie ustaleM niniejszej uchwały;

— w trakcie budowy, na terenie objCtym pozwoleniem na 
budowC – w zakresie odpowiednim do prowadzonych 
prac budowlanych;

g) inne:
— istniej>ce zagospodarowania terenu przekraczaj>ce 

parametry warunków urbanistycznych ustalone w 
punkcie 4.1. a)-c) uznaje siC za zgodne z planem;

— teren proponowanej lokalizacji parkingów ogólno-
dostCpnych – zgodnie z rysunkiem planu – parking 
„zielony” o nawierzchni cwirowej (grysowej lub 
pokryty acurowymi płytami wypełnianymi humusem 
i obsianymi np. traw>, z udziałem zieleni wysokiej 
– izolacyjnej;

— zakaz prowadzenia prac technicznych powoduj>cych 
osuwanie siC skarpy;

— lokalizacja ogólnodostCpnego ci>gu pieszego, które-
go orientacyjny przebieg przedstawiono na rysunku 
planu;

— zakazuje siC lokalizacji reklam z wyj>tkiem reklam 
na obiektach budowlanych, zwi>zanych z prowa-
dzon> działalnoWci>, w formie: napisów, plakatów i 
oWwietlonych plansz o powierzchni jednostkowej nie 
wiCkszej nic 1 m2 dostosowanej do uwarunkowaM 
wystCpuj>cych na działce lub w jej s>siedztwie.

4.2. Zasady kształtowania zabudowy:
a) wysokoWć zabudowy:

— iloWć kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 
ucytkowe – do 2;

— do kalenicy – do 9 m;
b) szerokoWć elewacji frontowej – nie wiCcej nic 30 m;
c) geometria dachu:

— k>t nachylenia – od 30o do 45o;
— kształt dachu – minimum dwuspadowy, symetrycz-

ny;
— pokrycie – dachówka ceramiczna o naturalnym 

kolorze wypalonej gliny lub odcieni od szaroWci do 
grafi tu;

d) przekształcenia istniej>cej zabudowy:
— uznaje siC istniej>c> zabudowC, w tym zabudowC 

o innych parametrach nic ustalone w punkcie 4.2. 
a)-c), zrealizowan> w oparciu o wymagane prawem 
zezwolenia, jako zgodn> z planem;

— ustalenia dotycz>ce zasad kształtowania zabudowy 
w punkcie 4.2.a)-c) dotycz> równiec odbudowy, 
rozbudowy czy nadbudowy istniej>cej zabudowy, 
z uwzglCdnieniem zapisów punktu 6. dotycz>cych 
zabudowy historycznej;

— dopuszcza siC nadbudowC budynków o dachach 
płaskich o kondygnacjC poddasza ucytkowego i wy-
sokoWci wycszej nic w pkt 4.2 a), bez realizacji Wcianki 
kolankowej i o nachyleniu połaci dachowej od 30o do 
45o;

e) zasady kształtowania tymczasowych obiektów budow-
lanych:
— w trakcie budowy, na terenie objCtym pozwoleniem 

na budowC – dopuszcza siC tymczasowe obiekty 
budowlane o dowolnym gabarycie, formie, rodzaju 
konstrukcji i materiale;

— zwi>zanych funkcjonalnie z zabudow> istniej>c> i 
zrealizowan> na podstawie ustaleM niniejszej uchwały 
– dopuszcza siC tymczasowe obiekty budowlane o 
trwałej rozbieralnej konstrukcji dostosowanej  do 
formy zabudowy, o powierzchni mierzonej po obrysie 
obiektu nie wiCkszej nic 50 m2 i wysokoWci do 5 m;

f)  inne – fasady budynków od ul. Vwierczewskiego.
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4.3. Zagrocenia i ograniczenia:
a) obszar bezpoWredniego zagrocenia powodziowego; dla 

robót oraz czynnoWci, które mog> utrudnić ochronC przed 
powodzi>, wymagane jest uzyskanie od właWciwego 
terytorialnie organu zwolnienia z zakazów okreWlonych 
w Prawie Wodnym;

b) teren zagrocony zalaniem – wskutek podniesienia siC 
poziomu wody gruntowej do rzCdnej +1,25 m n.p.m.;

5. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kultu-
rowego:
a) racjonalne wykorzystanie potencjału Wrodowiska i kształ-

towanie równowagi ekologicznej;
b) nie dopuszcza siC lokalizowania przedsiCwziCć, które w 

wyniku zalania mogłyby spowodować zanieczyszczenie 
Wrodowiska.

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 
dóbr kultury współczesnej – w oparciu o przepisy szcze-
gólne jak w pkt 7.c).

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-
gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:
a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-
wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie 
organem administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 
„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 
prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 
kompetencji Wojewody;

c) teren znajduje siC w granicach zabytkowego układu 
ruralistycznego wpisanego pod nr 1301 do rejestru 
zabytków woj. pomorskiego i na tej podstawie objCty 
jest Wcisł> ochron> konserwatorsk>; na wszelkie prace 
maj>ce wpływ na zachowanie i ekspozycjC walorów 
zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych nalecy 
uzyskać pozwolenie właWciwego konserwatora zabyt-
ków zgodnie z przepisami szczególnymi dotycz>cymi 
ochrony zabytków;

d) teren znajduje siC na obszarze bezpoWredniego zagro-
cenia powodzi> – zgodnie z zapisami punktu 4.3.

8. Zasady kształtowania systemów komunikacji:
a) dostCpnoWć drogowa – dojazd od ul. Vwierczewskiego, 

dojWcie piesze od ci>gu pieszego 021.KD-X; dopuszcza 
siC dojazd na zaplecze poprzez ogólnodostCpny ci>g 
pieszy, którego orientacyjny przebieg oznaczono na 
rysunku planu;

b) wymagania parkingowe – zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 
niniejszej uchwały.

9. Zasady kształtowania infrastruktury:
a) Zaopatrzenie w wodC – z miejskiej sieci wodoci>go-

wej.
b) Odprowadzenie Wcieków komunalnych – do miejskiej 

mechaniczno-biologicznej oczyszczalni Wcieków.
c) Odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grun-

towych – powierzchniowo na tereny zieleni, poprzez 
retencjonowanie i rozs>czanie w granicach własnej 
posesji lub do miejskiej kanalizacji deszczowej.

d) ElektrycznoWć – z sieci elektroenergetycznej.
e) Zaopatrzenie w ciepło – z indywidualnych proekologicz-

nych (nie emisyjnych lub nisko emisyjnych) aródeł ciepła; 
dopuszcza siC dogrzewanie poprzez kominki opalane 
drewnem.

f)   Usuwanie odpadów – selekcjonowanie i wywóz do 
miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku.

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

11. Informacje i postulaty nie bCd>ce ustaleniami planu – nie 
ustala siC.

41) KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZA-
GOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI 
OBRBBU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA 
CZBVCI CENTRUM MIASTA

1. Oznaczenie terenu: 41.U
2. Powierzchnia: 0,21 ha
3. Przeznaczenie terenu: Tereny zabudowy usługowej. Na 

działce dopuszcza siC lokalizacjC jednego mieszkania 
powycej parteru o powierzchni nie wiCkszej nic 120 m2. 
Istniej>ce ucytkowanie terenu uznaje siC za zgodne z 
planem.

4. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania 
terenu:
4.1. Warunki urbanistyczne:
a) wielkoWć działki – nie mniejsza nic w stanie istniej>-

cym;
b) powierzchnia zabudowy:

— dla zespołu działek nr ewid. 393/2, 393/3, 393/6 i 
393/7 do 75%;

— na pozostałym terenie do 30%;
c) powierzchnia biologicznie czynna:

— dla zespołu działek nr ewid. 393/2, 393/3, 393/6 i 
393/7 nie mniej nic 20%;

— na pozostałym terenie nie mniej nic 40%;
d) linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu; dopuszcza 

siC przekroczenie do 3,5 m obowi>zuj>cej linii zabudowy 
przedprocem;

e) mała architektura:
— Wmietniki – wbudowane lub wolno stoj>ce, zadaszone 

o wielkoWci dostosowanej do wymogów segregacji 
odpadów;

— dopuszcza siC oWwietlenie według indywidualnych 
uwarunkowaM;

— zakazuje siC lokalizacji ogrodzeM od ul. Portowej;
f)   dopuszcza siC zagospodarowanie tymczasowe i loka-

lizacjC tymczasowych obiektów budowlanych wraz z 
instalacjami i urz>dzeniami technicznymi:
— na terenie dopuszczalnej lokalizacji zabudowy 

– dopuszcza siC obiekty tymczasowe zwi>zane 
funkcjonalnie z zabudow> istniej>c> i zrealizowan> 
na podstawie ustaleM niniejszej uchwały;

— w trakcie budowy, na terenie objCtym pozwoleniem na 
budowC – w zakresie odpowiednim do prowadzonych 
prac budowlanych;

g) inne:
— istniej>ce zagospodarowania terenu przekraczaj>ce 

parametry warunków urbanistycznych ustalone w 
punkcie 4.1. a)-c) uznaje siC za zgodne z planem;

— zakazuje siC lokalizacji reklam z wyj>tkiem reklam 
na obiektach budowlanych, zwi>zanych z prowa-
dzon> działalnoWci>, w formie: napisów, plakatów i 
oWwietlonych plansz o powierzchni jednostkowej nie 
wiCkszej nic 1 m2 dostosowanej do uwarunkowaM 
wystCpuj>cych na działce lub w jej s>siedztwie.

4.2. Zasady kształtowania zabudowy:
a) wysokoWć zabudowy:

— iloWć kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 
ucytkowe – od ul. Portowej do 2, od zaplecza do 3;

— do kalenicy – do 10 m od rzCdnej ulicy Portowej przy 
posesji na której zlokalizowany jest budynek;

b) szerokoWć elewacji frontowej – nie wiCksza nic 25 m;
c) geometria dachu:

— k>t nachylenia – od 30o do 45o;
— kształt dachu – minimum dwuspadowy, symetrycz-

ny;
— pokrycie – dachówka o naturalnym kolorze wypalonej 

gliny lub odcieni od szaroWci do grafi tu;
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d) przekształcenia istniej>cej zabudowy:
— uznaje siC istniej>c> zabudowC, w tym zabudowC 

o parametrach przekraczaj>cych ustalone powycej 
regulacje jako zgodn> z planem;

— ustalenia dotycz>ce zasad kształtowania zabudowy 
w punkcie 4.2.a)-c) dotycz> równiec odbudowy, roz-
budowy czy nadbudowy istniej>cej zabudowy;

e) zasady kształtowania tymczasowych obiektów budow-
lanych:
— w trakcie budowy, na terenie objCtym pozwoleniem 

na budowC – dopuszcza siC tymczasowe obiekty 
budowlane o dowolnym gabarycie, formie, rodzaju 
konstrukcji i materiale;

— zwi>zanych funkcjonalnie z zabudow> istniej>c> i 
zrealizowan> na podstawie ustaleM niniejszej uchwały 
– dopuszcza siC tymczasowe obiekty budowlane 
niepoł>czone trwale z gruntem, takie jak przekrycia 
namiotowe i powłoki pneumatyczne lub o trwałej 
rozbieralnej konstrukcji dostosowanej do formy za-
budowy, o powierzchni mierzonej po obrysie obiektu 
nie wiCkszej nic 50 m2 i wysokoWci do 5 m;

f)  inne – fasady budynków od ul. Portowej, Przyjaani i od 
ci>gu pieszo-jezdnego 018.KD-X.

4.3. Zagrocenia i ograniczenia:
a) obszar bezpoWredniego zagrocenia powodziowego; dla 

robót oraz czynnoWci, które mog> utrudnić ochronC przed 
powodzi>, wymagane jest uzyskanie od właWciwego 
terytorialnie organu zwolnienia z zakazów okreWlonych 
w Prawie Wodnym;

b) teren zagrocony zalaniem – wskutek podniesienia siC 
poziomu wody gruntowej do rzCdnej +1,25 m n.p.m.;

5. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kultu-
rowego:
a) racjonalne wykorzystanie potencjału Wrodowiska i kształ-

towanie równowagi ekologicznej;
b) nie dopuszcza siC lokalizowania przedsiCwziCć, które w 

wyniku zalania mogłyby spowodować zanieczyszczenie 
Wrodowiska.

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 
dóbr kultury współczesnej – w oparciu o przepisy szcze-
gólne jak w pkt 7.c).

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-
gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:
a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-
wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie 
organem administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 
„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 
prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 
kompetencji Wojewody;

c) teren znajduje siC w granicach zabytkowego układu 
ruralistycznego wpisanego pod nr 1301 do rejestru 
zabytków woj. pomorskiego i na tej podstawie objCty 
jest Wcisł> ochron> konserwatorsk>; na wszelkie prace 
maj>ce wpływ na zachowanie i ekspozycjC walorów 
zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych nalecy 
uzyskać pozwolenie właWciwego konserwatora zabyt-
ków zgodnie z przepisami szczególnymi dotycz>cymi 
ochrony zabytków;

d) teren znajduje siC na obszarze bezpoWredniego zagro-
cenia powodzi> – zgodnie z zapisami punktu 4.3.

8. Zasady kształtowania systemów komunikacji:
a) dostCpnoWć drogowa – od ul. Portowej, ci>gu pieszo-

jezdnego 018.KD-X i ci>gu pieszego 026.KD-X;
b) wymagania parkingowe – zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 

niniejszej uchwały.

9. Zasady kształtowania infrastruktury:
a) Zaopatrzenie w wodC – z miejskiej sieci wodoci>go-

wej.
b) Odprowadzenie Wcieków komunalnych – do miejskiej 

mechaniczno-biologicznej oczyszczalni Wcieków.
c) Odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grun-

towych – powierzchniowo na tereny zieleni, poprzez 
retencjonowanie i rozs>czanie w granicach własnej 
posesji lub do miejskiej kanalizacji deszczowej.

d) ElektrycznoWć – z sieci elektroenergetycznej.
e) Zaopatrzenie w ciepło – z indywidualnych proekologicz-

nych (nie emisyjnych lub nisko emisyjnych) aródeł ciepła; 
dopuszcza siC dogrzewanie poprzez kominki opalane 
drewnem.

f)   Usuwanie odpadów – selekcjonowanie i wywóz do 
miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku.

10. Stawka procentowa – 30%.
11. Informacje i postulaty nie bCd>ce ustaleniami planu – nie 

ustala siC.
42) KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZA-

GOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI 
OBRBBU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA 
CZBVCI CENTRUM MIASTA

1. Oznaczenie terenu: 42.U
2. Powierzchnia: 0,35 ha
3. Przeznaczenie terenu: Tereny zabudowy usługowej. Na 

działce dopuszcza siC lokalizacjC jednego mieszkania 
powycej parteru o powierzchni nie wiCkszej nic 120 m2. 
Istniej>ce ucytkowanie terenu uznaje siC za zgodne z 
planem.

4. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania 
terenu:
4.1. Warunki urbanistyczne:
a) wielkoWć działki – nie mniejsza nic w stanie istniej>-

cym;
b) powierzchnia zabudowy – do 30%;
c) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej nic 40%;
d) linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu; dopuszcza 

siC przekroczenie obowi>zuj>cej linii zabudowy od ul. 
Portowej przedprocem do 3,5 m lecz nie dalej nic do linii 
rozgraniczaj>cej terenu.

e) mała architektura:
— Wmietniki – wbudowane lub wolno stoj>ce, zadaszone 

o wielkoWci dostosowanej do wymogów segregacji 
odpadów;

— dopuszcza siC oWwietlenie według indywidualnych 
uwarunkowaM;

— zakazuje siC lokalizacji ogrodzeM;
f)   dopuszcza siC zagospodarowanie tymczasowe i loka-

lizacjC tymczasowych obiektów budowlanych wraz z 
instalacjami i urz>dzeniami technicznymi:
— na terenie dopuszczalnej lokalizacji zabudowy 

– dopuszcza siC obiekty tymczasowe zwi>zane 
funkcjonalnie z zabudow> istniej>c> i zrealizowan> 
na podstawie ustaleM niniejszej uchwały;

— w trakcie budowy, na terenie objCtym pozwoleniem na 
budowC – w zakresie odpowiednim do prowadzonych 
prac budowlanych;

g) inne:
— zakazuje siC lokalizacji reklam z wyj>tkiem reklam 

na obiektach budowlanych, zwi>zanych z prowa-
dzon> działalnoWci>, w formie: napisów, plakatów i 
oWwietlonych plansz o powierzchni jednostkowej nie 
wiCkszej nic 1 m2 dostosowanej do uwarunkowaM 
wystCpuj>cych na działce lub w jej s>siedztwie.

4.2. Zasady kształtowania zabudowy:
a) wysokoWć zabudowy:
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— iloWć kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 
ucytkowe – do 3;

— do kalenicy – do 12 m;
b) szerokoWć elewacji frontowej – nie wiCksza nic 20 m;
c) geometria dachu:

— k>t nachylenia – od 30o do 45o;
— kształt dachu – minimum dwuspadowy, symetrycz-

ny;
— pokrycie – dachówka ceramiczna o naturalnym 

kolorze wypalonej gliny lub odcieni od szaroWci do 
grafi tu;

d) przekształcenia istniej>cej zabudowy:
— uznaje siC istniej>c> zabudowC, w tym zabudowC 

o parametrach przekraczaj>cych ustalone powycej 
regulacje jako zgodn> z planem;

— ustalenia dotycz>ce zasad kształtowania zabudowy 
w punkcie 4.2.a)-c) dotycz> równiec odbudowy, 
rozbudowy czy nadbudowy istniej>cej zabudowy, 
z uwzglCdnieniem zapisów punktu 6. dotycz>cych 
zabudowy historycznej;

e) zasady kształtowania tymczasowych obiektów budow-
lanych:
— w trakcie budowy, na terenie objCtym pozwoleniem 

na budowC – dopuszcza siC tymczasowe obiekty 
budowlane o dowolnym gabarycie, formie, rodzaju 
konstrukcji i materiale;

— zwi>zanych funkcjonalnie z zabudow> istniej>c> i 
zrealizowan> na podstawie ustaleM niniejszej uchwały 
– dopuszcza siC tymczasowe obiekty budowlane w 
formie werand lub pawilonów, o przekryciu namioto-
wym, powłok pneumatycznych lub o trwałej rozbieral-
nej konstrukcji dostosowanej do formy zabudowy, o 
powierzchni mierzonej po obrysie obiektu nie wiCkszej 
nic 150 m2 i wysokoWci do 5 m;

f)  inne – fasady budynków od ul. Portowej i od terenu 
39.ZP,Uu.

4.3. Zagrocenia i ograniczenia:
a) obszar bezpoWredniego zagrocenia powodziowego; dla 

robót oraz czynnoWci, które mog> utrudnić ochronC przed 
powodzi>, wymagane jest uzyskanie od właWciwego 
terytorialnie organu zwolnienia z zakazów okreWlonych 
w Prawie Wodnym;

b) teren zagrocony zalaniem – wskutek podniesienia siC 
poziomu wody gruntowej do rzCdnej +1,25 m n.p.m.;

5. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kultu-
rowego:
a) racjonalne wykorzystanie potencjału Wrodowiska i kształ-

towanie równowagi ekologicznej;
b) nie dopuszcza siC lokalizowania przedsiCwziCć, które w 

wyniku zalania mogłyby spowodować zanieczyszczenie 
Wrodowiska.

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 
dóbr kultury współczesnej – w oparciu o przepisy szcze-
gólne jak w pkt 7.c).

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-
gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:
a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-
wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie 
organem administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 
„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 
prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 
kompetencji Wojewody;

c) teren znajduje siC w granicach zabytkowego układu 
ruralistycznego wpisanego pod nr 1301 do rejestru 
zabytków woj. pomorskiego i na tej podstawie objCty 

jest Wcisł> ochron> konserwatorsk>; na wszelkie prace 
maj>ce wpływ na zachowanie i ekspozycjC walorów 
zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych nalecy 
uzyskać pozwolenie właWciwego konserwatora zabyt-
ków zgodnie z przepisami szczególnymi dotycz>cymi 
ochrony zabytków;

d) teren znajduje siC na obszarze bezpoWredniego zagro-
cenia powodzi> – zgodnie z zapisami punktu 4.3.

8. Zasady kształtowania systemów komunikacji:
a) dostCpnoWć drogowa – od ul. Portowej, od ci>gu piesze-

go 026.KD-X i pieszo-jezdnego 027.KD-X;
b) wymagania parkingowe – zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 

niniejszej uchwały.
9. Zasady kształtowania infrastruktury:

a) Zaopatrzenie w wodC – z miejskiej sieci wodoci>go-
wej.

b) Odprowadzenie Wcieków komunalnych – do miejskiej 
mechaniczno-biologicznej oczyszczalni Wcieków.

c) Odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grun-
towych – powierzchniowo na tereny zieleni, poprzez 
retencjonowanie i rozs>czanie w granicach własnej 
posesji lub do miejskiej kanalizacji deszczowej.

d) ElektrycznoWć – z sieci elektroenergetycznej.
e) Zaopatrzenie w ciepło – z indywidualnych proekologicz-

nych (nie emisyjnych lub nisko emisyjnych) aródeł ciepła; 
dopuszcza siC dogrzewanie poprzez kominki opalane 
drewnem.

f)   Usuwanie odpadów – selekcjonowanie i wywóz do 
miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku.

10. Stawka procentowa – 30%.
11. Informacje i postulaty nie bCd>ce ustaleniami planu – nie 

ustala siC.
43) KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZA-

GOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI 
OBRBBU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA 
CZBVCI CENTRUM MIASTA

1. Oznaczenie terenu: 43.U
2. Powierzchnia: 0,29 ha
3. Przeznaczenie terenu: Tereny zabudowy usługowej. Na 

działce dopuszcza siC lokalizacjC jednego mieszkania 
powycej parteru o powierzchni nie wiCkszej nic 120 m2. 
Preferowana funkcja hotelowa jako kontynuacja tradycji 
miejsca.

4. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania 
terenu:
4.1. Warunki urbanistyczne:
a) wielkoWć działki – nie mniejsza nic w stanie istniej>-

cym;
b) powierzchnia zabudowy – do 30%;
c) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej nic 40%;
d) linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu;
e) mała architektura:

— Wmietniki – wbudowane lub wolno stoj>ce, zadaszone 
o wielkoWci dostosowanej do wymogów segregacji 
odpadów;

— dopuszcza siC oWwietlenie według indywidualnych 
uwarunkowaM;

— zakazuje siC lokalizacji ogrodzeM;
f)   dopuszcza siC zagospodarowanie tymczasowe i loka-

lizacjC tymczasowych obiektów budowlanych wraz z 
instalacjami i urz>dzeniami technicznymi:
— na terenie dopuszczalnej lokalizacji zabudowy 

– dopuszcza siC obiekty tymczasowe zwi>zane 
funkcjonalnie z zabudow> istniej>c> i zrealizowan> 
na podstawie ustaleM niniejszej uchwały;

— w trakcie budowy, na terenie objCtym pozwoleniem na 
budowC – w zakresie odpowiednim do prowadzonych 
prac budowlanych;
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g) inne:
— istniej>ce zagospodarowania terenu przekraczaj>ce 

parametry warunków urbanistycznych ustalone w 
punkcie 4.1. a)-c) uznaje siC za zgodne z planem;

— zakazuje siC lokalizacji reklam z wyj>tkiem reklam 
na obiektach budowlanych, zwi>zanych z prowa-
dzon> działalnoWci>, w formie: napisów, plakatów i 
oWwietlonych plansz o powierzchni jednostkowej nie 
wiCkszej nic 1 m2 dostosowanej do uwarunkowaM 
wystCpuj>cych na działce lub w jej s>siedztwie.

4.2. Zasady kształtowania zabudowy:
a) wysokoWć zabudowy:

— iloWć kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 
ucytkowe – do 3;

— do kalenicy – do 12 m;
b) szerokoWć elewacji frontowej – nie wiCksza nic 35 m;

c) geometria dachu:
— k>t nachylenia – od 30o do 45o;
— kształt dachu – minimum dwuspadowy, symetrycz-

ny;
— pokrycie – dachówka ceramiczna o naturalnym 

kolorze wypalonej gliny lub odcieni od szaroWci do 
grafi tu;

d) przekształcenia istniej>cej zabudowy:
— uznaje siC istniej>c> zabudowC, w tym zabudowC 

o parametrach przekraczaj>cych ustalone powycej 
regulacje jako zgodn> z planem;

— ustalenia dotycz>ce zasad kształtowania zabudowy 
w punkcie 4.2.a)-c) dotycz> równiec odbudowy, roz-
budowy czy nadbudowy istniej>cej zabudowy;

e) zasady kształtowania tymczasowych obiektów budow-
lanych:
— w trakcie budowy, na terenie objCtym pozwoleniem 

na budowC – dopuszcza siC tymczasowe obiekty 
budowlane o dowolnym gabarycie, formie, rodzaju 
konstrukcji i materiale;

— zwi>zanych funkcjonalnie z zabudow> istniej>c> i 
zrealizowan> na podstawie ustaleM niniejszej uchwały 
– dopuszcza siC tymczasowe obiekty budowlane o 
trwałej rozbieralnej konstrukcji dostosowanej  do 
formy zabudowy, o powierzchni mierzonej po obrysie 
obiektu nie wiCkszej nic 50 m2 i wysokoWci do 5 m;

f)  inne – fasady budynków od przyległych ulic – Vwier-
czewskiego i Portowej.

4.3. Zagrocenia i ograniczenia – obszar bezpoWredniego 
zagrocenia powodziowego; dla robót oraz czynnoWci, 
które mog> utrudnić ochronC przed powodzi>, wy-
magane jest uzyskanie od właWciwego terytorialnie 
organu zwolnienia z zakazów okreWlonych w Prawie 
Wodnym.

5. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturo-
wego – racjonalne wykorzystanie potencjału Wrodowiska i 
kształtowanie równowagi ekologicznej.

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 
dóbr kultury współczesnej – w oparciu o przepisy szcze-
gólne jak w pkt 7.c) oraz – przy ul. Vwierczewskiego 2 
przywrócenie historycznej funkcji hotelowo-pensjonatowej; 
rekompozycja zabudowy i zagospodarowania terenu.

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-
gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:
a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-
wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie 
organem administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 
„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 
prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 
kompetencji Wojewody;

c) teren znajduje siC w granicach zabytkowego układu 
ruralistycznego wpisanego pod nr 1301 do rejestru 
zabytków woj. pomorskiego i na tej podstawie objCty 
jest Wcisł> ochron> konserwatorsk>; na wszelkie prace 
maj>ce wpływ na zachowanie i ekspozycjC walorów 
zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych nalecy 
uzyskać pozwolenie właWciwego konserwatora zabyt-
ków zgodnie z przepisami szczególnymi dotycz>cymi 
ochrony zabytków;

d) teren znajduje siC na obszarze bezpoWredniego zagro-
cenia powodzi> – zgodnie z zapisami punktu 4.3.

8. Zasady kształtowania systemów komunikacji:
a) dostCpnoWć drogowa – od ulic Portowej, Vwierczewskie-

go i od ci>gu pieszo-jezdnego 027.KD-X;
b) wymagania parkingowe – zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 

niniejszej uchwały.
9. Zasady kształtowania infrastruktury:

a) Zaopatrzenie w wodC – z miejskiej sieci wodoci>go-
wej.

b) Odprowadzenie Wcieków komunalnych – do miejskiej 
mechaniczno-biologicznej oczyszczalni Wcieków.

c) Odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grun-
towych – powierzchniowo na tereny zieleni, poprzez 
retencjonowanie i rozs>czanie w granicach własnej 
posesji lub do miejskiej kanalizacji deszczowej.

d) ElektrycznoWć – z sieci elektroenergetycznej.
e) Zaopatrzenie w ciepło – z indywidualnych proekologicz-

nych (nie emisyjnych lub nisko emisyjnych) aródeł ciepła; 
dopuszcza siC dogrzewanie poprzez kominki opalane 
drewnem.

f)   Usuwanie odpadów – selekcjonowanie i wywóz do 
miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku.

10. Stawka procentowa – nie dotyczy.
11. Informacje i postulaty nie bCd>ce ustaleniami planu – nie 

ustala siC.
44) KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZA-

GOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI 
OBRBBU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA 
CZBVCI CENTRUM MIASTA

1. Oznaczenie terenu: 44.ZP
2. Powierzchnia: 0,13 ha
3. Przeznaczenie terenu: Tereny zieleni urz>dzonej.
4. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu:
4.1. Warunki urbanistyczne:
a) wielkoWć działki – nie ustala siC;
b) powierzchnia zabudowy – zakaz zabudowy;
c) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej nic 80%;
d) linie zabudowy – nie ustala siC;
e) mała architektura:

— Wmietniki – przenoWne, w formie dostosowanej do 
zagospodarowania terenu;

— dopuszcza siC oWwietlenie według indywidualnych 
uwarunkowaM;

— dopuszcza siC lokalizacjC urz>dzeM parkowych;
f)   inne:

— zakazuje siC lokalizacji znaków reklamowych;
— zagospodarowanie formami zieleni niskiej.

4.2. Zasady kształtowania zabudowy – nie ustala siC.
4.3. Zagrocenia i ograniczenia:
a) obszar bezpoWredniego zagrocenia powodziowego; dla 

robót oraz czynnoWci, które mog> utrudnić ochronC przed 
powodzi>, wymagane jest uzyskanie od właWciwego 
terytorialnie organu zwolnienia z zakazów okreWlonych 
w Prawie Wodnym;
b) teren zagrocony zalaniem – w wyniku spiCtrzeM 

sztormowych do rzCdnej ± 2,20 m n.p.m.
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5. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturo-
wego – racjonalne wykorzystanie potencjału Wrodowiska i 
kształtowanie równowagi ekologicznej.

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 
dóbr kultury współczesnej – w oparciu o przepisy szcze-
gólne jak w pkt 7.c).

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-
gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:
a) teren połocony jest w granicach morskiego portu ryba-

ckiego w Łysicy; wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i 
zagospodarowania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym 
terytorialnie organem administracji morskiej

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 
„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 
prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 
kompetencji Wojewody;

c) teren znajduje siC w granicach zabytkowego układu 
ruralistycznego wpisanego pod nr 1301 do rejestru 
zabytków woj. pomorskiego i na tej podstawie objCty 
jest Wcisł> ochron> konserwatorsk>; na wszelkie prace 
maj>ce wpływ na zachowanie i ekspozycjC walorów 
zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych nalecy 
uzyskać pozwolenie właWciwego konserwatora zabyt-
ków zgodnie z przepisami szczególnymi dotycz>cymi 
ochrony zabytków;

d) teren znajduje siC na obszarze bezpoWredniego zagro-
cenia powodzi> – zgodnie z zapisami punktu 4.3.

8. Zasady kształtowania systemów komunikacji:
a) dostCpnoWć drogowa – dojazd od ul. Portowej, ul. Vwier-

czewskiego i ci>gu pieszo-jezdnego 044.KD-X; od ul. 
GdaMskiej jedynie dostCpnoWć piesza;

b) wymagania parkingowe – nie ustala siC.
9. Zasady kształtowania infrastruktury:

a) Zaopatrzenie w wodC – z miejskiej sieci wodoci>go-
wej.

b) Odprowadzenie Wcieków komunalnych – nie ustala 
siC.

c) Odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grun-
towych – powierzchniowo.

d) ElektrycznoWć – z sieci elektroenergetycznej.
e) Zaopatrzenie w ciepło – nie ustala siC.
f)   Usuwanie odpadów – selekcjonowanie i wywóz do 

miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku.
10. Stawka procentowa – nie dotyczy.
11. Informacje i postulaty nie bCd>ce ustaleniami planu – nie 

ustala siC.
45) KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZA-

GOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI 
OBRBBU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA 
CZBVCI CENTRUM MIASTA

1. Oznaczenie terenu: 45.U
2. Powierzchnia: 0,33 ha
3. Przeznaczenie terenu: Tereny zabudowy usługowej. Na 

działce dopuszcza siC lokalizacjC jednego mieszkania 
powycej parteru.

4. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania 
terenu:
4.1. Warunki urbanistyczne:
a) wielkoWć działki – nie mniejsza nic w stanie istniej>-

cym;
b) powierzchnia zabudowy – do 30%, a dla zabudowy 

szeregowej przy ul. Portowej 2-20 do 50%;
c) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej nic 30%;
d) linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu;
e) mała architektura:

— Wmietniki – wbudowane lub wolno stoj>ce, zadaszone 
o wielkoWci dostosowanej do wymogów segregacji 
odpadów;

— dopuszcza siC oWwietlenie według indywidualnych 
uwarunkowaM;

— zakazuje siC lokalizacji ogrodzeM od ul. Portowej, 
Przyjaani i Górników; dopuszcza siC ogrodzenia acu-
rowe o wysokoWci do 1,5 m z wykluczeniem przCseł 
betonowych prefabrykowanych wzdłuc wschodniej 
granicy terenu;

f)   dopuszcza siC zagospodarowanie tymczasowe i loka-
lizacjC tymczasowych obiektów budowlanych wraz z 
instalacjami i urz>dzeniami technicznymi:
— na terenie dopuszczalnej lokalizacji zabudowy 

– dopuszcza siC obiekty tymczasowe zwi>zane 
funkcjonalnie z zabudow> istniej>c> i zrealizowan> 
na podstawie ustaleM niniejszej uchwały;

— w trakcie budowy, na terenie objCtym pozwoleniem na 
budowC – w zakresie odpowiednim do prowadzonych 
prac budowlanych;

g) inne:
— istniej>ce zagospodarowania terenu przekraczaj>ce 

parametry warunków urbanistycznych ustalone w 
punkcie 4.1. a)-c) uznaje siC za zgodne z planem;

— zakazuje siC lokalizacji reklam z wyj>tkiem reklam 
na obiektach budowlanych, zwi>zanych z prowa-
dzon> działalnoWci>, w formie: napisów, plakatów i 
oWwietlonych plansz o powierzchni jednostkowej nie 
wiCkszej nic 1 m2 dostosowanej do uwarunkowaM 
wystCpuj>cych na działce lub w jej s>siedztwie.

4.2. Zasady kształtowania zabudowy:
a) wysokoWć zabudowy:

— iloWć kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 
ucytkowe – do 3, a dla posesji przy ul. Portowej 2 do 
4;

— do kalenicy – do 12 m, a dla posesji przy ul. Portowej 
2 do 15 m;

b) szerokoWć elewacji frontowej – nie ustala siC;
c) geometria dachu:

— k>t nachylenia – do 45o

— kształt dachu – minimum dwuspadowy, symetrycz-
ny;

— pokrycie – dachówka o naturalnym kolorze wypalonej 
gliny lub odcieni od szaroWci do grafi tu;

d) przekształcenia istniej>cej zabudowy:
— uznaje siC istniej>c> zabudowC, w tym zabudowC 

o parametrach przekraczaj>cych ustalone powycej 
regulacje jako zgodn> z planem;

— ustalenia dotycz>ce zasad kształtowania zabudowy 
w punkcie 4.2. a)-c) dotycz> równiec odbudowy, 
rozbudowy czy nadbudowy istniej>cej zabudowy;

— dopuszcza siC nadbudowC zabudowy szeregowej 
przy ul. Portowej 4-20 pod warunkiem jednoczesnej 
realizacji nadbudowy wszystkich obiektów;

e) zasady kształtowania tymczasowych obiektów budow-
lanych:
— w trakcie budowy, na terenie objCtym pozwoleniem 

na budowC – dopuszcza siC tymczasowe obiekty 
budowlane o dowolnym gabarycie, formie, rodzaju 
konstrukcji i materiale;

— zwi>zanych funkcjonalnie z zabudow> istniej>c> i 
zrealizowan> na podstawie ustaleM niniejszej uchwały 
– dopuszcza siC tymczasowe obiekty budowlane o 
trwałej rozbieralnej konstrukcji dostosowanej  do 
formy zabudowy, o powierzchni mierzonej po obrysie 
obiektu nie wiCkszej nic 50 m2 i wysokoWci do 5 m;

f)   inne:
— fasady budynków od strony przyległych ulic;
— kalenica równoległa do ulicy.

4.3. Zagrocenia i ograniczenia:
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a) obszar bezpoWredniego zagrocenia powodziowego; dla 
robót oraz czynnoWci, które mog> utrudnić ochronC przed 
powodzi>, wymagane jest uzyskanie od właWciwego 
terytorialnie organu zwolnienia z zakazów okreWlonych 
w Prawie Wodnym;

b) teren zagrocony zalaniem – wskutek podniesienia siC 
poziomu wody gruntowej do rzCdnej +1,25 m n.p.m.

5. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kultu-
rowego:
a) racjonalne wykorzystanie potencjału Wrodowiska i kształ-

towanie równowagi ekologicznej;
b) nie dopuszcza siC lokalizowania przedsiCwziCć, które w 

wyniku zalania mogłyby spowodować zanieczyszczenie 
Wrodowiska.

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 
dóbr kultury współczesnej – w oparciu o przepisy szcze-
gólne jak w pkt 7.c).

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-
gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:
a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-
wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie 
organem administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 
„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 
prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 
kompetencji Wojewody;

c) teren znajduje siC w granicach zabytkowego układu 
ruralistycznego wpisanego pod nr 1301 do rejestru 
zabytków woj. pomorskiego i na tej podstawie objCty 
jest Wcisł> ochron> konserwatorsk>; na wszelkie prace 
maj>ce wpływ na zachowanie i ekspozycjC walorów 
zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych nalecy 
uzyskać pozwolenie właWciwego konserwatora zabyt-
ków zgodnie z przepisami szczególnymi dotycz>cymi 
ochrony zabytków;

d) teren znajduje siC na obszarze bezpoWredniego zagro-
cenia powodzi> – zgodnie z zapisami punktu 4.3.

8. Zasady kształtowania systemów komunikacji:
a) dostCpnoWć drogowa – od ul. Portowej, Przyjaani i Gór-

ników;
b) wymagania parkingowe – zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 

niniejszej uchwały.
9. Zasady kształtowania infrastruktury:

a) Zaopatrzenie w wodC – z miejskiej sieci wodoci>go-
wej.

b) Odprowadzenie Wcieków komunalnych – do miejskiej 
mechaniczno-biologicznej oczyszczalni Wcieków.

c) Odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grun-
towych – powierzchniowo na tereny zieleni, poprzez 
retencjonowanie i rozs>czanie w granicach własnej 
posesji lub do miejskiej kanalizacji deszczowej.

d) ElektrycznoWć – z sieci elektroenergetycznej.
e) Zaopatrzenie w ciepło – z indywidualnych proekologicz-

nych (nie emisyjnych lub nisko emisyjnych) aródeł ciepła; 
dopuszcza siC dogrzewanie poprzez kominki opalane 
drewnem.

f)   Usuwanie odpadów – selekcjonowanie i wywóz do 
miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku.

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

11. Informacje i postulaty nie bCd>ce ustaleniami planu – nie 
ustala siC.

46) KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZA-
GOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI 
OBRBBU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA 
CZBVCI CENTRUM MIASTA

1. Oznaczenie terenu: 46.MU,MW
2. Powierzchnia: 0,25 ha
3. Przeznaczenie terenu: Tereny zabudowy usługowej, miesz-

kaniowej jednorodzinnej, mieszkaniowej jednorodzinnej z 
usługami. Na posesji przy ul. Górników 3 zabudowa miesz-
kaniowa wielorodzinna z dopuszczeniem usług. Istniej>ce 
ucytkowanie terenu uznaje siC za zgodne z planem.

4. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania 
terenu:
4.1. Warunki urbanistyczne:
a) wielkoWć działki – nie mniejsza nic w stanie istniej>-

cym;
b) powierzchnia zabudowy – nie wiCksza nic w stanie ist-

niej>cym, a dla posesji przy ul. Górników 3 – do 35%;
c) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej nic 40%;
d) linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu;
e) mała architektura:

— Wmietniki – wbudowane lub wolno stoj>ce, zadaszone 
o wielkoWci dostosowanej do wymogów segregacji 
odpadów;

— dopuszcza siC oWwietlenie według indywidualnych 
uwarunkowaM;

— dopuszcza siC ogrodzenia acurowe o wysokoWci do 
1,5 m z wykluczeniem przCseł betonowych prefabry-
kowanych;

f)   dopuszcza siC zagospodarowanie tymczasowe i loka-
lizacjC tymczasowych obiektów budowlanych wraz z 
instalacjami i urz>dzeniami technicznymi:
— na terenie dopuszczalnej lokalizacji zabudowy 

– dopuszcza siC obiekty tymczasowe zwi>zane 
funkcjonalnie z zabudow> istniej>c> i zrealizowan> 
na podstawie ustaleM niniejszej uchwały;

— w trakcie budowy, na terenie objCtym pozwoleniem na 
budowC – w zakresie odpowiednim do prowadzonych 
prac budowlanych;

g) inne:
— istniej>ce zagospodarowania terenu przekraczaj>ce 

parametry warunków urbanistycznych ustalone w 
punkcie 4.1. a)-c) uznaje siC za zgodne z planem;

— zakazuje siC lokalizacji reklam.
4.2. Zasady kształtowania zabudowy:
a) wysokoWć zabudowy:

— iloWć kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 
ucytkowe – do 3

— do kalenicy – do 12 m;
b) szerokoWć elewacji frontowej – nie ustala siC;
c) geometria dachu:

— k>t nachylenia – od 30o do 45o

— kształt dachu – minimum dwuspadowy, symetrycz-
ny;

— pokrycie – dachówka o naturalnym kolorze wypalonej 
gliny lub odcieni od szaroWci do grafi tu;

d) przekształcenia istniej>cej zabudowy:
— uznaje siC istniej>c> zabudowC, w tym zabudowC 

o parametrach przekraczaj>cych ustalone powycej 
regulacje jako zgodn> z planem;

— ustalenia dotycz>ce zasad kształtowania zabudowy 
w punkcie 4.2.a)-c) dotycz> równiec odbudowy, 
rozbudowy czy nadbudowy istniej>cej zabudowy, 
z uwzglCdnieniem zapisów punktu 6. dotycz>cych 
zabudowy historycznej;

— w przypadku rozbudowy budynków o dachach pła-
skich dopuszcza siC dachy płaskie w czCWci dobudo-
wanej; w przypadku nadbudowy – dachy zgodne z 
punktem 4.2. c);

e) zasady kształtowania tymczasowych obiektów budow-
lanych:
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— w trakcie budowy, na terenie objCtym pozwoleniem 
na budowC – dopuszcza siC tymczasowe obiekty 
budowlane o dowolnym gabarycie, formie, rodzaju 
konstrukcji i materiale;

— zwi>zanych funkcjonalnie z zabudow> istniej>c> i 
zrealizowan> na podstawie ustaleM niniejszej uchwały 
– dopuszcza siC tymczasowe obiekty budowlane o 
trwałej rozbieralnej konstrukcji dostosowanej  do 
formy zabudowy, o powierzchni mierzonej po obrysie 
obiektu nie wiCkszej nic 50 m2 i wysokoWci do 5 m;

f)  inne – nie ustala siC.
4.3. Zagrocenia i ograniczenia:
a) obszar bezpoWredniego zagrocenia powodziowego; dla 

robót oraz czynnoWci, które mog> utrudnić ochronC przed 
powodzi>, wymagane jest uzyskanie od właWciwego 
terytorialnie organu zwolnienia z zakazów okreWlonych 
w Prawie Wodnym;

b) teren zagrocony zalaniem wskutek podniesienia siC 
poziomu wody gruntowej do rzCdnej +1,25 m n.p.m.;

5. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kultu-
rowego:
a) na terenie znajduje siC drzewo o cechach predyspo-

nuj>cych do ochrony oznaczone na rysunku planu 
– zachowanie i pielCgnacja;

b) racjonalne wykorzystanie potencjału Wrodowiska i kształ-
towanie równowagi ekologicznej;

c) nie dopuszcza siC lokalizowania przedsiCwziCć, które w 
wyniku zalania mogłyby spowodować zanieczyszczenie 
Wrodowiska.

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 
dóbr kultury współczesnej – w oparciu o przepisy szcze-
gólne jak w pkt 7.c) oraz:
a) obiekt zabytkowy (nieruchomoWć gruntowa) przy ul. 

Przyjaani 22 – ochrona ogrodzenia, zachowanie trady-
cyjnego zagospodarowania.

b) obiekt zabytkowy przy ul. Krótkiej 1 – (nieruchomoWć 
gruntowa) – ochrona formy bryły, rodzaju pokrycia da-
chowego, historycznych granic posesji.

c) dopuszcza siC przekształcenie obiektu zabytkowego 
polegaj>ce na dobudowie – czCWć dobudowana nawi>-
zuj>ca charakterem, w tym geometri> i pokryciem da-
chu, do budynku chronionego, nie dominuj>ca nad nim 
wysokoWci> i powierzchni> zabudowy, z zachowaniem 
czytelnoWci architektury obiektu zabytkowego.

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-
gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:
a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-
wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie 
organem administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 
„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 
prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 
kompetencji Wojewody;

c) teren znajduje siC w granicach zabytkowego układu 
ruralistycznego wpisanego pod nr 1301 do rejestru 
zabytków woj. pomorskiego i na tej podstawie objCty 
jest Wcisł> ochron> konserwatorsk>; obiekt wpisany do 
rejestru zabytków przy ul. Przyjaani 22 – rejestr zabytków 
woj. pomorskiego nr1462 – Wcisła ochrona konserwator-
ska; na wszelkie prace maj>ce wpływ na zachowanie 
i ekspozycjC walorów zabytkowych terenu i obiektów 
zabytkowych nalecy uzyskać pozwolenie właWciwego 
konserwatora zabytków zgodnie z przepisami szcze-
gólnymi dotycz>cymi ochrony zabytków;

d) teren znajduje siC na obszarze bezpoWredniego zagro-
cenia powodzi> – zgodnie z zapisami punktu 4.3.

8. Zasady kształtowania systemów komunikacji:
a) dostCpnoWć drogowa – od ul. Przyjaani, Górników i 

Krótkiej;
b) wymagania parkingowe – zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 

niniejszej uchwały.
9. Zasady kształtowania infrastruktury:

a) Zaopatrzenie w wodC – z miejskiej sieci wodoci>go-
wej.

b) Odprowadzenie Wcieków komunalnych – do miejskiej 
mechaniczno-biologicznej oczyszczalni Wcieków.

c) Odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grun-
towych – powierzchniowo na tereny zieleni, poprzez 
retencjonowanie i rozs>czanie w granicach własnej 
posesji lub do miejskiej kanalizacji deszczowej.

d) ElektrycznoWć – z sieci elektroenergetycznej.
e) Zaopatrzenie w ciepło – z indywidualnych proekologicz-

nych (nie emisyjnych lub nisko emisyjnych) aródeł ciepła; 
dopuszcza siC dogrzewanie poprzez kominki opalane 
drewnem.

f)   Usuwanie odpadów – selekcjonowanie i wywóz do 
miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku.

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

11. Informacje i postulaty nie bCd>ce ustaleniami planu – nie 
ustala siC.

47) KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZA-
GOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI 
OBRBBU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA 
CZBVCI CENTRUM MIASTA

1. Oznaczenie terenu: 47.MU
2. Powierzchnia: 0,55 ha
3. Przeznaczenie terenu: Tereny zabudowy usługowej, miesz-

kaniowej jednorodzinnej, mieszkaniowej jednorodzinnej z 
usługami.

4. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania 
terenu:
4.1. Warunki urbanistyczne:
a) wielkoWć działki – nie mniejsza nic wstanie istniej>-

cym;
b) powierzchnia zabudowy – do 30%;
c) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej nic 40%;
d) linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu;
e) mała architektura:

— Wmietniki – wbudowane lub wolno stoj>ce, zadaszone 
o wielkoWci dostosowanej do wymogów segregacji 
odpadów;

— dopuszcza siC oWwietlenie według indywidualnych 
uwarunkowaM;

— dopuszcza siC ogrodzenia acurowe o wysokoWci do 
1,5 m z wykluczeniem przCseł betonowych prefabry-
kowanych;

f)   dopuszcza siC zagospodarowanie tymczasowe i loka-
lizacjC tymczasowych obiektów budowlanych wraz z 
instalacjami i urz>dzeniami technicznymi:
— na terenie dopuszczalnej lokalizacji zabudowy 

– dopuszcza siC obiekty tymczasowe zwi>zane 
funkcjonalnie z zabudow> istniej>c> i zrealizowan> 
na podstawie ustaleM niniejszej uchwały;

— w trakcie budowy, na terenie objCtym pozwoleniem na 
budowC – w zakresie odpowiednim do prowadzonych 
prac budowlanych;

g) inne:
— istniej>ce zagospodarowania terenu przekraczaj>ce 

parametry warunków urbanistycznych ustalone w 
punkcie 4.1. a)-c) uznaje siC za zgodne z planem;

— zakazuje siC lokalizacji reklam;
— wyklucza siC zabudowC szeregow>;
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— zakazuje siC lokalizacji reklam z wyj>tkiem reklam 
na obiektach budowlanych, zwi>zanych z prowa-
dzon> działalnoWci>, w formie: napisów, plakatów i 
oWwietlonych plansz o powierzchni jednostkowej nie 
wiCkszej nic 1 m2 dostosowanej do uwarunkowaM 
wystCpuj>cych na działce lub w jej s>siedztwie.

4.2. Zasady kształtowania zabudowy:
a) wysokoWć zabudowy:

— iloWć kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 
ucytkowe – do 3;

— do kalenicy – do 12 m;
b) szerokoWć elewacji frontowej – nie ustala siC;
c) geometria dachu:

— k>t nachylenia – do 45o

— kształt dachu – minimum dwuspadowy, symetrycz-
ny;

— pokrycie – dachówka o naturalnym kolorze wypalonej 
gliny lub odcieni od szaroWci do grafi tu;

d) przekształcenia istniej>cej zabudowy:
— uznaje siC istniej>c> zabudowC, w tym zabudowC 

o parametrach przekraczaj>cych ustalone powycej 
regulacje jako zgodn> z planem;

— ustalenia dotycz>ce zasad kształtowania zabudowy 
w punkcie 4.2.a)-c) dotycz> równiec odbudowy, 
rozbudowy czy nadbudowy istniej>cej zabudowy, 
z uwzglCdnieniem zapisów punktu 6. dotycz>cych 
zabudowy historycznej;

— w przypadku rozbudowy budynków o dachach pła-
skich dopuszcza siC dachy płaskie w czCWci dobudo-
wanej; w przypadku nadbudowy – dachy zgodne z 
punktem 4.2. c);

e) zasady kształtowania tymczasowych obiektów budow-
lanych:
— w trakcie budowy, na terenie objCtym pozwoleniem 

na budowC – dopuszcza siC tymczasowe obiekty 
budowlane o dowolnym gabarycie, formie, rodzaju 
konstrukcji i materiale;

— zwi>zanych funkcjonalnie z zabudow> istniej>c> i 
zrealizowan> na podstawie ustaleM niniejszej uchwały 
– dopuszcza siC tymczasowe obiekty budowlane o 
trwałej rozbieralnej konstrukcji dostosowanej  do 
formy zabudowy, o powierzchni mierzonej po obrysie 
obiektu nie wiCkszej nic 50 m2 i wysokoWci do 5 m;

f)  inne – nie ustala siC.
4.3. Zagrocenia i ograniczenia – dla robót oraz czynnoWci, 

które mog> utrudnić ochronC przed powodzi>, wy-
magane jest uzyskanie od właWciwego terytorialnie 
organu zwolnienia z zakazów okreWlonych w Prawie 
Wodnym.

5. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturo-
wego – racjonalne wykorzystanie potencjału Wrodowiska i 
kształtowanie równowagi ekologicznej.

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 
dóbr kultury współczesnej – w oparciu o przepisy szcze-
gólne jak w pkt 7.c).

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-
gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:
a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-
wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie 
organem administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 
„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 
prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 
kompetencji Wojewody;

c) teren znajduje siC w granicach zabytkowego układu 
ruralistycznego wpisanego pod nr 1301 do rejestru 

zabytków woj. pomorskiego i na tej podstawie objCty 
jest Wcisł> ochron> konserwatorsk>; na wszelkie prace 
maj>ce wpływ na zachowanie i ekspozycjC walorów 
zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych nalecy 
uzyskać pozwolenie właWciwego konserwatora zabyt-
ków zgodnie z przepisami szczególnymi dotycz>cymi 
ochrony zabytków;

d) teren znajduje siC na obszarze bezpoWredniego zagro-
cenia powodzi> – zgodnie z zapisami punktu 4.3.

8. Zasady kształtowania systemów komunikacji:
a) dostCpnoWć drogowa – od ulic: Górników, Krótkiej, Ap-

tekarzy i Przyjaani;
b) wymagania parkingowe – zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 

niniejszej uchwały.
9. Zasady kształtowania infrastruktury:

a) Zaopatrzenie w wodC – z miejskiej sieci wodoci>go-
wej.

b) Odprowadzenie Wcieków komunalnych – do miejskiej 
mechaniczno-biologicznej oczyszczalni Wcieków.

c) Odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grun-
towych – powierzchniowo na tereny zieleni, poprzez 
retencjonowanie i rozs>czanie w granicach własnej 
posesji lub do miejskiej kanalizacji deszczowej.

d) ElektrycznoWć – z sieci elektroenergetycznej.
e) Zaopatrzenie w ciepło – z indywidualnych proekologicz-

nych (nie emisyjnych lub nisko emisyjnych) aródeł ciepła; 
dopuszcza siC dogrzewanie poprzez kominki opalane 
drewnem.

f)   Usuwanie odpadów – selekcjonowanie i wywóz do 
miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku.

10. Stawka procentowa – 30%.
11. Informacje i postulaty nie bCd>ce ustaleniami planu – nie 

ustala siC.
48) KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZA-

GOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI 
OBRBBU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA 
CZBVCI CENTRUM MIASTA

1. Oznaczenie terenu: 48.U
2. Powierzchnia: 0,35 ha
3. Przeznaczenie terenu: Tereny zabudowy usługowej. Na 

działce dopuszcza siC lokalizacjC jednego mieszkania 
powycej parteru o powierzchni nie wiCkszej nic 120 m2. 
Istniej>ce ucytkowanie terenu  

uznaje siC za zgodne z planem.
4. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu:
4.1. Warunki urbanistyczne:
a) wielkoWć działki – nie mniejsza nic 1000 m2;
b) powierzchnia zabudowy – do 25%;
c) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej nic 40%;
d) linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu;
e) mała architektura:

— Wmietniki – wbudowane lub wolno stoj>ce, zadaszone 
o wielkoWci dostosowanej do wymogów segregacji 
odpadów;

— dopuszcza siC oWwietlenie według indywidualnych 
uwarunkowaM;

— dopuszcza siC ogrodzenia acurowe o wysokoWci do 
1,5 m z wykluczeniem przCseł betonowych prefabry-
kowanych;

f)   dopuszcza siC zagospodarowanie tymczasowe i loka-
lizacjC tymczasowych obiektów budowlanych wraz z 
instalacjami i urz>dzeniami technicznymi:
— na całym terenie do czasu docelowego zagospodaro-

wania terenu zrealizowanego zgodnie z ustaleniami 
niniejszej uchwały;

— na terenie dopuszczalnej lokalizacji zabudowy 
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– dopuszcza siC obiekty tymczasowe zwi>zane 
funkcjonalnie z zabudow> istniej>c> i zrealizowan> 
na podstawie ustaleM niniejszej uchwały;

— w trakcie budowy, na terenie objCtym pozwoleniem na 
budowC – w zakresie odpowiednim do prowadzonych 
prac budowlanych;

g) inne:
— istniej>ce zagospodarowania terenu przekraczaj>ce 

parametry warunków urbanistycznych ustalone w 
punkcie 4.1. a)-c) uznaje siC za zgodne z planem;

— wyznacza siC teren proponowanej lokalizacji parkin-
gów – zgodnie z rysunkiem planu;

— zakazuje siC lokalizacji reklam z wyj>tkiem reklam 
na obiektach budowlanych, zwi>zanych z prowa-
dzon> działalnoWci>, w formie: napisów, plakatów i 
oWwietlonych plansz o powierzchni jednostkowej nie 
wiCkszej nic 1 m2 dostosowanej do uwarunkowaM 
wystCpuj>cych na działce lub w jej s>siedztwie.

4.2. Zasady kształtowania zabudowy:
a) wysokoWć zabudowy:

— iloWć kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 
ucytkowe – do 3;

— do kalenicy – do 12 m;
b) szerokoWć elewacji frontowej – nie wiCksza nic 25 m;
c) geometria dachu:

— k>t nachylenia – od 30o do 45o;
— kształt dachu – minimum dwuspadowy, symetrycz-

ny;
— pokrycie – dachówka o naturalnym kolorze wypalonej 

gliny lub odcieni od szaroWci do grafi tu;
d) przekształcenia istniej>cej zabudowy:

— uznaje siC istniej>c> zabudowC, w tym zabudowC 
o parametrach przekraczaj>cych ustalone powycej 
regulacje jako zgodn> z planem;

— ustalenia dotycz>ce zasad kształtowania zabudowy 
w punkcie 4.2.a)-c) dotycz> równiec odbudowy, roz-
budowy czy nadbudowy istniej>cej zabudowy;

— w przypadku rozbudowy budynków o dachach pła-
skich dopuszcza siC dachy płaskie w czCWci dobudo-
wanej; w przypadku nadbudowy – dachy zgodne z 
punktem 4.2. c);

e) zasady kształtowania tymczasowych obiektów budow-
lanych:
— do czasu docelowego zagospodarowania terenu 

– dopuszcza siC tymczasowe obiekty budowlane o 
dowolnej formie, rodzaju konstrukcji i materiale, zgod-
nie z zasadami lokalizacji zabudowy na terenie;

— w trakcie budowy, na terenie objCtym pozwoleniem 
na budowC – dopuszcza siC tymczasowe obiekty 
budowlane o dowolnym gabarycie, formie, rodzaju 
konstrukcji i materiale;

— zwi>zanych funkcjonalnie z zabudow> istniej>c> i 
zrealizowan> na podstawie ustaleM niniejszej uchwały 
– dopuszcza siC tymczasowe obiekty o trwałej rozbie-
ralnej konstrukcji dostosowanej do formy zabudowy, o 
powierzchni mierzonej po obrysie obiektu nie wiCkszej 
nic 50 m2 i wysokoWci do 5 m;

f)  inne – w przypadku realizacji zabudowy przy ul. Portowej 
– fasada od ul. Portowej.

4.3. Zagrocenia i ograniczenia:
a) obszar bezpoWredniego zagrocenia powodziowego; dla 

robót oraz czynnoWci, które mog> utrudnić ochronC przed 
powodzi>, wymagane jest uzyskanie od właWciwego 
terytorialnie organu zwolnienia z zakazów okreWlonych 
w Prawie Wodnym.

b) teren zagrocony zalaniem:
— wskutek podniesienia siC poziomu wody gruntowej 

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

— w wyniku spiCtrzeM sztormowych do rzCdnej ± 2,20 
m n.p.m.

5. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kultu-
rowego:
a) na terenie znajduje siC pomnik przyrody nr 15/95 (d>b 

szypułkowy) z 15 m stref> ochronn>, w której zakazu-
je siC wznoszenia jakichkolwiek budynków, budowli, 
urz>dzeM lub instalacji, usuwania i niszczenia pokrywy 
glebowej;

b) racjonalne wykorzystanie potencjału Wrodowiska i kształ-
towanie równowagi ekologicznej;

c) nie dopuszcza siC lokalizowania przedsiCwziCć, które w 
wyniku zalania mogłyby spowodować zanieczyszczenie 
Wrodowiska.

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 
dóbr kultury współczesnej – w oparciu o przepisy szcze-
gólne jak w pkt 7.c).

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-
gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:
a) teren połocony jest w granicach morskiego portu ryba-

ckiego w Łysicy; wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i 
zagospodarowania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym 
terytorialnie organem administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 
„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 
prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 
kompetencji Wojewody;

c) teren znajduje siC w granicach zabytkowego układu 
ruralistycznego wpisanego pod nr 1301 do rejestru 
zabytków woj. pomorskiego i na tej podstawie objCty 
jest Wcisł> ochron> konserwatorsk>; na wszelkie prace 
maj>ce wpływ na zachowanie i ekspozycjC walorów 
zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych nalecy 
uzyskać pozwolenie właWciwego konserwatora zabyt-
ków zgodnie z przepisami szczególnymi dotycz>cymi 
ochrony zabytków;

d) teren znajduje siC na obszarze bezpoWredniego zagro-
cenia powodzi> – zgodnie z zapisami punktu 4.3.

8. Zasady kształtowania systemów komunikacji:
a) dostCpnoWć drogowa – od ulic Portowej i Górników, 

dojWcie piesze od ul. GdaMskiej;
b) wymagania parkingowe – zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 

niniejszej uchwały.
9. Zasady kształtowania infrastruktury:

a) Zaopatrzenie w wodC – z miejskiej sieci wodoci>go-
wej.

b) Odprowadzenie Wcieków komunalnych – do miejskiej 
mechaniczno-biologicznej oczyszczalni Wcieków.

c) Odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grun-
towych – powierzchniowo na tereny zieleni lub poprzez 
retencjonowanie i rozs>czanie w granicach własnej po-
sesji, a z zanieczyszczonych powierzchni utwardzonych 
poprzez zbiorniki retencyjno-infi ltracyjne lub studnie 
chłonne po oczyszczeniu w separatorach substancji 
ropopochodnych i oczyszczalnikach (odstojnikach wi-
rowych).

d) ElektrycznoWć – z sieci elektroenergetycznej.
e) Zaopatrzenie w ciepło – z indywidualnych proekologicz-

nych (nie emisyjnych lub nisko emisyjnych) aródeł ciepła; 
dopuszcza siC dogrzewanie poprzez kominki opalane 
drewnem.

f)   Usuwanie odpadów – selekcjonowanie i wywóz do 
miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku.

10. Stawka procentowa – 30%.
11. Informacje i postulaty nie bCd>ce ustaleniami planu – nie 

ustala siC.
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49) KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZA-
GOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI 
OBRBBU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA 
CZBVCI CENTRUM MIASTA

1. Oznaczenie terenu: 49.MU
2. Powierzchnia: 0,73 ha
3. Przeznaczenie terenu: Tereny zabudowy usługowej, miesz-

kaniowej jednorodzinnej, mieszkaniowej jednorodzinnej 
z usługami. Istniej>ce ucytkowanie terenu uznaje siC za 
zgodne z planem.

4. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania 
terenu:
4.1. Warunki urbanistyczne:
a) wielkoWć działki – nie mniejsza nic w stanie istniej>-

cym;
b) powierzchnia zabudowy – do 25%;
c) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej nic 40%;
d) linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu;
e) mała architektura:

— Wmietniki – wbudowane lub wolno stoj>ce, zadaszone 
o wielkoWci dostosowanej do wymogów segregacji 
odpadów;

— dopuszcza siC oWwietlenie według indywidualnych 
uwarunkowaM;

— dopuszcza siC ogrodzenia acurowe o wysokoWci do 
1,5 m z wykluczeniem przCseł betonowych prefabry-
kowanych;

f)   dopuszcza siC zagospodarowanie tymczasowe i loka-
lizacjC tymczasowych obiektów budowlanych wraz z 
instalacjami i urz>dzeniami technicznymi:
— na terenie dopuszczalnej lokalizacji zabudowy 

– dopuszcza siC obiekty tymczasowe zwi>zane 
funkcjonalnie z zabudow> istniej>c> i zrealizowan> 
na podstawie ustaleM niniejszej uchwały; dopuszcza 
siC realizacjC zabudowy tymczasowej na działce nr 
499/2;

— w trakcie budowy, na terenie objCtym pozwoleniem na 
budowC – w zakresie odpowiednim do prowadzonych 
prac budowlanych;

g) inne:
— istniej>ce zagospodarowania terenu przekraczaj>ce 

parametry warunków urbanistycznych ustalone w 
punkcie 4.1. a)-c) uznaje siC za zgodne z planem;

— wyznacza siC przebieg ogólnodostCpnego przejWcia 
pieszego na przedłuceniu ul. Cichej zgodnie z rysun-
kiem planu;

— zakazuje siC lokalizacji reklam z wyj>tkiem reklam 
na obiektach budowlanych, zwi>zanych z prowa-
dzon> działalnoWci>, w formie: napisów, plakatów i 
oWwietlonych plansz o powierzchni jednostkowej nie 
wiCkszej nic 1 m2 dostosowanej do uwarunkowaM 
wystCpuj>cych na działce lub w jej s>siedztwie;

— wprowadzenie form zieleni umacniaj>cych skarpC 
gatunkami pochodzenia rodzimego.

4.2. Zasady kształtowania zabudowy:
a) wysokoWć zabudowy:

— iloWć kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 
ucytkowe – do 3;

— do kalenicy – do 12 m;
b) szerokoWć elewacji frontowej – nie wiCksza nic 15 m;
c) geometria dachu:

— k>t nachylenia – od 30o do 45o

— kształt dachu – minimum dwuspadowy, symetrycz-
ny;

— pokrycie – dachówka o naturalnym kolorze wypalonej 
gliny lub odcieni od szaroWci do grafi tu;

d) przekształcenia istniej>cej zabudowy:

— uznaje siC istniej>c> zabudowC, w tym zabudowC 
o parametrach przekraczaj>cych ustalone powycej 
regulacje jako zgodn> z planem;

— ustalenia dotycz>ce zasad kształtowania zabudowy 
w punkcie 4.2.a)-c) dotycz> równiec odbudowy, 
rozbudowy czy nadbudowy istniej>cej zabudowy, 
z uwzglCdnieniem zapisów punktu 6. dotycz>cych 
zabudowy historycznej;

— w przypadku rozbudowy budynków o dachach pła-
skich dopuszcza siC dachy płaskie w czCWci dobudo-
wanej; w przypadku nadbudowy – dachy zgodne z 
punktem 4.2. c);

e) zasady kształtowania tymczasowych obiektów budow-
lanych:
— w trakcie budowy, na terenie objCtym pozwoleniem 

na budowC – dopuszcza siC tymczasowe obiekty 
budowlane o dowolnym gabarycie, formie, rodzaju 
konstrukcji i materiale;

— zwi>zanych funkcjonalnie z zabudow> istniej>c> i 
zrealizowan> na podstawie ustaleM niniejszej uchwały 
oraz na działce nr 499/2 – dopuszcza siC tymczasowe 
obiekty budowlane o trwałej rozbieralnej konstrukcji 
dostosowanej do formy zabudowy, o powierzchni 
mierzonej po obrysie obiektu nie wiCkszej nic 50 m2 
i wysokoWci do 5 m;

f)  inne – w zabudowie zlokalizowanej przy ul. GdaMskiej 
– fasady od strony ul. GdaMskiej.

4.3. Zagrocenia i ograniczenia:
a) obszar bezpoWredniego zagrocenia powodziowego; dla 

robót oraz czynnoWci, które mog> utrudnić ochronC przed 
powodzi>, wymagane jest uzyskanie od właWciwego 
terytorialnie organu zwolnienia z zakazów okreWlonych 
w Prawie Wodnym;

b) teren zagrocony zalaniem:
— wskutek podniesienia siC poziomu wody gruntowej 

do rzCdnej +1,25 m n.p.m.;
— w wyniku spiCtrzeM sztormowych do rzCdnej ± 2,20 

m n.p.m.
5. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kultu-

rowego:
a) racjonalne wykorzystanie potencjału Wrodowiska i kształ-

towanie równowagi ekologicznej;
b) nie dopuszcza siC lokalizowania przedsiCwziCć, które w 

wyniku zalania mogłyby spowodować zanieczyszczenie 
Wrodowiska.

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 
dóbr kultury współczesnej – w oparciu o przepisy szcze-
gólne jak w pkt 7.c) oraz:
a) obiekt zabytkowy (nieruchomoWć budynkowa) przy ul. 

Cichej 10 – ochrona formy bryły, kształtu dachu;
b) dopuszcza siC przekształcenie obiektu zabytkowego 

polegaj>ce na dobudowie – czCWć dobudowana nawi>-
zuj>ca charakterem, w tym geometri> i pokryciem da-
chu, do budynku chronionego, nie dominuj>ca nad nim 
wysokoWci> i powierzchni> zabudowy, z zachowaniem 
czytelnoWci architektury obiektu zabytkowego.

c) utrzymanie wydzielonego geodezyjnie koMcowego 
odcinka ul. Cichej (od posesji przy ul. Cichej 10 do ul. 
GdaMskiej), stanowi>cego element chronionego wpisem 
do rejestru zabytków historycznego układu ruralistycz-
nego, jako publiczny ci>g pieszy.

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-
gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:
a) fragment terenu połocony jest w granicach morskiego 

portu rybackiego w Łysicy; wszelkie zmiany sposobu 
ucytkowania i zagospodarowania terenu nalecy uzgod-
nić z właWciwym terytorialnie organem administracji 
morskiej;
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b) fragment terenu znajduje siC w pasie ochronnym brzegu 
morskiego – wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i 
zagospodarowania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym 
terytorialnie organem administracji morskiej;

c) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 
„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 
prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 
kompetencji Wojewody;

d) teren znajduje siC w granicach zabytkowego układu 
ruralistycznego wpisanego pod nr 1301 do rejestru 
zabytków woj. pomorskiego i na tej podstawie objCty 
jest Wcisł> ochron> konserwatorsk>; na wszelkie prace 
maj>ce wpływ na zachowanie i ekspozycjC walorów 
zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych nalecy 
uzyskać pozwolenie właWciwego konserwatora zabyt-
ków zgodnie z przepisami szczególnymi dotycz>cymi 
ochrony zabytków;

e) teren znajduje siC na obszarze bezpoWredniego zagro-
cenia powodzi> – zgodnie z zapisami punktu 4.3.

8. Zasady kształtowania systemów komunikacji:
a) dostCpnoWć drogowa – od ul. Górników, Cichej i od ul. 

GdaMskiej poprzez istniej>ce zjazdy;
b) wymagania parkingowe – zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 

niniejszej uchwały.
9. Zasady kształtowania infrastruktury:

a) Zaopatrzenie w wodC – z miejskiej sieci wodoci>go-
wej.

b) Odprowadzenie Wcieków komunalnych – do miejskiej 
mechaniczno-biologicznej oczyszczalni Wcieków.

c) Odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grun-
towych – powierzchniowo na tereny zieleni, poprzez 
retencjonowanie i rozs>czanie w granicach własnej 
posesji lub do miejskiej kanalizacji deszczowej.

d) ElektrycznoWć – z sieci elektroenergetycznej.
e) Zaopatrzenie w ciepło – z indywidualnych proekologicz-

nych (nie emisyjnych lub nisko emisyjnych) aródeł ciepła; 
dopuszcza siC dogrzewanie poprzez kominki opalane 
drewnem.

f)   Usuwanie odpadów – selekcjonowanie i wywóz do 
miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku.

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

11. Informacje i postulaty nie bCd>ce ustaleniami planu – nie 
ustala siC.

50) KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZA-
GOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI 
OBRBBU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA 
CZBVCI CENTRUM MIASTA

1. Oznaczenie terenu: 50.MU
2. Powierzchnia: 0,43 ha
3. Przeznaczenie terenu: Tereny zabudowy usługowej, miesz-

kaniowej jednorodzinnej, mieszkaniowej jednorodzinnej z 
usługami.

4. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania 
terenu:
4.1. Warunki urbanistyczne:
a) wielkoWć działki – nie mniejsza nic w stanie istniej>-

cym;
b) powierzchnia zabudowy – do 25%;
c) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej nic 40%;
d) linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu;
e) mała architektura:

— Wmietniki – wbudowane lub wolno stoj>ce, zadaszone 
o wielkoWci dostosowanej do wymogów segregacji 
odpadów;

— dopuszcza siC oWwietlenie według indywidualnych 
uwarunkowaM;

— dopuszcza siC ogrodzenia acurowe o wysokoWci do 
1,5 m z wykluczeniem przCseł betonowych prefabry-
kowanych;

f)   dopuszcza siC zagospodarowanie tymczasowe i loka-
lizacjC tymczasowych obiektów budowlanych wraz z 
instalacjami i urz>dzeniami technicznymi:
— na terenie dopuszczalnej lokalizacji zabudowy 

– dopuszcza siC obiekty tymczasowe zwi>zane 
funkcjonalnie z zabudow> istniej>c> i zrealizowan> 
na podstawie ustaleM niniejszej uchwały;

— w trakcie budowy, na terenie objCtym pozwoleniem na 
budowC – w zakresie odpowiednim do prowadzonych 
prac budowlanych;

g) inne:
— istniej>ce zagospodarowania terenu przekraczaj>ce 

parametry warunków urbanistycznych ustalone w 
punkcie 4.1. a)-c) uznaje siC za zgodne z planem;

— zakazuje siC lokalizacji reklam z wyj>tkiem reklam 
na obiektach budowlanych, zwi>zanych z prowa-
dzon> działalnoWci>, w formie: napisów, plakatów i 
oWwietlonych plansz o powierzchni jednostkowej nie 
wiCkszej nic 1 m2 dostosowanej do uwarunkowaM 
wystCpuj>cych na działce lub w jej s>siedztwie.

4.2. Zasady kształtowania zabudowy:
a) wysokoWć zabudowy:

— iloWć kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 
ucytkowe – do 3;

— do kalenicy – do 12 m;
b) szerokoWć elewacji frontowej – nie wiCksza nic 15 m z 

uwzglCdnieniem stanu istniej>cego;
c) geometria dachu:

— k>t nachylenia – od 30o do 45o

— kształt dachu – minimum dwuspadowy, symetrycz-
ny;

— pokrycie – dachówka o naturalnym kolorze wypalonej 
gliny lub odcieni od szaroWci do grafi tu;

d) przekształcenia istniej>cej zabudowy:
— uznaje siC istniej>c> zabudowC, w tym zabudowC 

o parametrach przekraczaj>cych ustalone powycej 
regulacje jako zgodn> z planem;

— ustalenia dotycz>ce zasad kształtowania zabudowy 
w punkcie 4.2.a)-c) dotycz> równiec odbudowy, roz-
budowy czy nadbudowy istniej>cej zabudowy;

— w przypadku rozbudowy budynków o dachach pła-
skich dopuszcza siC dachy płaskie w czCWci dobudo-
wanej; w przypadku nadbudowy – dachy zgodne z 
punktem 4.2. c);

e) zasady kształtowania tymczasowych obiektów budow-
lanych:
— w trakcie budowy, na terenie objCtym pozwoleniem 

na budowC – dopuszcza siC tymczasowe obiekty 
budowlane o dowolnym gabarycie, formie, rodzaju 
konstrukcji i materiale;

— zwi>zanych funkcjonalnie z zabudow> istniej>c> i 
zrealizowan> na podstawie ustaleM niniejszej uchwały 
– dopuszcza siC tymczasowe obiekty budowlane 
niepoł>czone trwale z gruntem, takie jak przekrycia 
namiotowe i powłoki pneumatyczne lub o trwałej 
rozbieralnej konstrukcji dostosowanej do formy za-
budowy, o powierzchni mierzonej po obrysie obiektu 
nie wiCkszej nic 50 m2 i wysokoWci do 5 m;

f)  inne – nie ustala siC.
4.3. Zagrocenia i ograniczenia:
a) obszar bezpoWredniego zagrocenia powodziowego; dla 

robót oraz czynnoWci, które mog> utrudnić ochronC przed 
powodzi>, wymagane jest uzyskanie od właWciwego 
terytorialnie organu zwolnienia z zakazów okreWlonych 
w Prawie Wodnym;
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b) teren zagrocony zalaniem wskutek podniesienia siC 
poziomu wody gruntowej do rzCdnej +1,25 m n.p.m.

5. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kultu-
rowego:
a) racjonalne wykorzystanie potencjału Wrodowiska i kształ-

towanie równowagi ekologicznej;
b) nie dopuszcza siC lokalizowania przedsiCwziCć, które w 

wyniku zalania mogłyby spowodować zanieczyszczenie 
Wrodowiska.

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 
dóbr kultury współczesnej – w oparciu o przepisy szcze-
gólne jak w pkt 7.c).

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-
gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:
a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-
wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie 
organem administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 
„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 
prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 
kompetencji Wojewody;

c) teren znajduje siC w granicach zabytkowego układu 
ruralistycznego wpisanego pod nr 1301 do rejestru 
zabytków woj. pomorskiego i na tej podstawie objCty 
jest Wcisł> ochron> konserwatorsk>; na wszelkie prace 
maj>ce wpływ na zachowanie i ekspozycjC walorów 
zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych nalecy 
uzyskać pozwolenie właWciwego konserwatora zabyt-
ków zgodnie z przepisami szczególnymi dotycz>cymi 
ochrony zabytków;

d) teren znajduje siC na obszarze bezpoWredniego zagro-
cenia powodzi> – zgodnie z zapisami punktu 4.3.

8. Zasady kształtowania systemów komunikacji:
a) dostCpnoWć drogowa – od ul. Górników, Cichej, Apteka-

rzy i Drukarzy;
b) wymagania parkingowe – zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 

niniejszej uchwały.
9. Zasady kształtowania infrastruktury:

a) Zaopatrzenie w wodC – z miejskiej sieci wodoci>go-
wej.

b) Odprowadzenie Wcieków komunalnych – do miejskiej 
mechaniczno-biologicznej oczyszczalni Wcieków.

c) Odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grun-
towych – powierzchniowo na tereny zieleni, poprzez 
retencjonowanie i rozs>czanie w granicach własnej 
posesji lub do miejskiej kanalizacji deszczowej.

d) ElektrycznoWć – z sieci elektroenergetycznej.
e) Zaopatrzenie w ciepło – z indywidualnych proekologicz-

nych (nie emisyjnych lub nisko emisyjnych) aródeł ciepła; 
dopuszcza siC dogrzewanie poprzez kominki opalane 
drewnem.

f)   Usuwanie odpadów – selekcjonowanie i wywóz do 
miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku.

10. Stawka procentowa – 30%.
11. Informacje i postulaty nie bCd>ce ustaleniami planu – nie 

ustala siC.
51) KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZA-

GOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI 
OBRBBU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA 
CZBVCI CENTRUM MIASTA

1. Oznaczenie terenu: 51.MU
2. Powierzchnia: 0,30 ha
3. Przeznaczenie terenu: Tereny zabudowy usługowej, miesz-

kaniowej jednorodzinnej, mieszkaniowej jednorodzinnej z 
usługami.

4. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania 
terenu:

4.1. Warunki urbanistyczne:
a) wielkoWć działki – nie mniejsza nic w stanie istniej>-

cym;
b) powierzchnia zabudowy – do 30%;
c) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej nic 40%;
d) linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu;
e) mała architektura:

— Wmietniki – wbudowane lub wolno stoj>ce, zadaszone 
o wielkoWci dostosowanej do wymogów segregacji 
odpadów;

— dopuszcza siC oWwietlenie według indywidualnych 
uwarunkowaM;

— dopuszcza siC ogrodzenia acurowe o wysokoWci do 
1,5 m z wykluczeniem przCseł betonowych prefabry-
kowanych;

f)   dopuszcza siC zagospodarowanie tymczasowe i loka-
lizacjC tymczasowych obiektów budowlanych wraz z 
instalacjami i urz>dzeniami technicznymi:
— na terenie dopuszczalnej lokalizacji zabudowy 

– dopuszcza siC obiekty tymczasowe zwi>zane 
funkcjonalnie z zabudow> istniej>c> i zrealizowan> 
na podstawie ustaleM niniejszej uchwały;

— w trakcie budowy, na terenie objCtym pozwoleniem na 
budowC – w zakresie odpowiednim do prowadzonych 
prac budowlanych;

g) inne:
— istniej>ce zagospodarowania terenu przekraczaj>ce 

parametry warunków urbanistycznych ustalone w 
punkcie 4.1. a)-c) uznaje siC za zgodne z planem;

— zakazuje siC lokalizacji reklam;
— zakaz prowadzenia prac technicznych powoduj>cych 

osuwanie siC skarpy.
4.2. Zasady kształtowania zabudowy:
a) wysokoWć zabudowy:

— iloWć kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 
ucytkowe – do 3;

— do kalenicy – do 12 m;
b) szerokoWć elewacji frontowej – nie ustala siC;
c) geometria dachu:

— k>t nachylenia – od 30o do 45o;
— kształt dachu – minimum dwuspadowy, symetrycz-

ny;
— pokrycie – dachówka o naturalnym kolorze wypalonej 

gliny lub odcieni od szaroWci do grafi tu;
d) przekształcenia istniej>cej zabudowy:

— uznaje siC istniej>c> zabudowC, w tym zabudowC 
o parametrach przekraczaj>cych ustalone powycej 
regulacje jako zgodn> z planem;

— ustalenia dotycz>ce zasad kształtowania zabudowy 
w punkcie 4.2.a)-c) dotycz> równiec odbudowy, roz-
budowy czy nadbudowy istniej>cej zabudowy;

— w przypadku rozbudowy budynków o dachach pła-
skich dopuszcza siC dachy płaskie w czCWci dobudo-
wanej; w przypadku nadbudowy – dachy zgodne z 
punktem 4.2. c);

e) zasady kształtowania tymczasowych obiektów budow-
lanych:
— w trakcie budowy, na terenie objCtym pozwoleniem 

na budowC – dopuszcza siC tymczasowe obiekty 
budowlane o dowolnym gabarycie, formie, rodzaju 
konstrukcji i materiale;

— zwi>zanych funkcjonalnie z zabudow> istniej>c> i 
zrealizowan> na podstawie ustaleM niniejszej uchwały 
– dopuszcza siC tymczasowe obiekty budowlane 
niepoł>czone trwale z gruntem, takie jak przekrycia 
namiotowe i powłoki pneumatyczne lub o trwałej 
rozbieralnej konstrukcji dostosowanej do formy za-
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budowy, o powierzchni mierzonej po obrysie obiektu 
nie wiCkszej nic 50 m2 i wysokoWci do 5 m;

f)  inne – nie ustala siC.
4.3. Zagrocenia i ograniczenia – obszar bezpoWredniego 

zagrocenia powodziowego; dla robót oraz czynnoWci, 
które mog> utrudnić ochronC przed powodzi>, wy-
magane jest uzyskanie od właWciwego terytorialnie 
organu zwolnienia z zakazów okreWlonych w Prawie 
Wodnym.

5. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturo-
wego – racjonalne wykorzystanie potencjału Wrodowiska i 
kształtowanie równowagi ekologicznej.

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 
dóbr kultury współczesnej – w oparciu o przepisy szcze-
gólne jak w pkt 7.c).

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-
gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:
a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-
wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie 
organem administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 
„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 
prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 
kompetencji Wojewody;

c) teren znajduje siC w granicach zabytkowego układu 
ruralistycznego wpisanego pod nr 1301 do rejestru 
zabytków woj. pomorskiego i na tej podstawie objCty 
jest Wcisł> ochron> konserwatorsk>; na wszelkie prace 
maj>ce wpływ na zachowanie i ekspozycjC walorów 
zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych nalecy 
uzyskać pozwolenie właWciwego konserwatora zabyt-
ków zgodnie z przepisami szczególnymi dotycz>cymi 
ochrony zabytków;

d) teren znajduje siC na obszarze bezpoWredniego zagro-
cenia powodzi> – zgodnie z zapisami punktu 4.3.

8. Zasady kształtowania systemów komunikacji:
a) dostCpnoWć drogowa – od ul. Aptekarzy i Przyjaani;
b) wymagania parkingowe – zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 

niniejszej uchwały.
9. Zasady kształtowania infrastruktury:

a) Zaopatrzenie w wodC – z miejskiej sieci wodoci>go-
wej.

b) Odprowadzenie Wcieków komunalnych – do miejskiej 
mechaniczno-biologicznej oczyszczalni Wcieków.

c) Odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grun-
towych – powierzchniowo na tereny zieleni, poprzez 
retencjonowanie i rozs>czanie w granicach własnej 
posesji lub do miejskiej kanalizacji deszczowej.

d) ElektrycznoWć – z sieci elektroenergetycznej.
e) Zaopatrzenie w ciepło – z indywidualnych proekologicz-

nych (nie emisyjnych lub nisko emisyjnych) aródeł ciepła; 
dopuszcza siC dogrzewanie poprzez kominki opalane 
drewnem.

f)   Usuwanie odpadów – selekcjonowanie i wywóz do 
miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku.

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

11. Informacje i postulaty nie bCd>ce ustaleniami planu – nie 
ustala siC.

52) KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZA-
GOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI 
OBRBBU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA 
CZBVCI CENTRUM MIASTA

1. Oznaczenie terenu: 52.UT
2. Powierzchnia: 0,69 ha
3. Przeznaczenie terenu: Tereny zabudowy usługowej – tu-

rystyki, wypoczynku i rehabilitacji.

4. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania 
terenu:
4.1. Warunki urbanistyczne:
a) wielkoWć działki – nie mniejsza nic 1000 m2;
b) powierzchnia zabudowy – do 20%, lecz nie wiCcej nic 

400 m2 dla pojedynczego obiektu;
c) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej nic 60%;
d) linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu;
e) mała architektura:

— Wmietniki – wbudowane lub wolno stoj>ce, zadaszone 
o wielkoWci dostosowanej do wymogów segregacji 
odpadów;

— dopuszcza siC oWwietlenie według indywidualnych 
uwarunkowaM;

— dopuszcza siC ogrodzenia acurowe o wysokoWci do 
1,5 m z wykluczeniem przCseł betonowych prefabry-
kowanych;

f)   dopuszcza siC zagospodarowanie tymczasowe i loka-
lizacjC tymczasowych obiektów budowlanych wraz z 
instalacjami i urz>dzeniami technicznymi:
— na terenie dopuszczalnej lokalizacji zabudowy 

– dopuszcza siC obiekty tymczasowe zwi>zane 
funkcjonalnie z zabudow> zrealizowan> na podstawie 
ustaleM niniejszej uchwały;

— w trakcie budowy, na terenie objCtym pozwoleniem na 
budowC – w zakresie odpowiednim do prowadzonych 
prac budowlanych;

g) inne:
— istniej>ce zagospodarowania terenu przekraczaj>ce 

parametry warunków urbanistycznych ustalone w 
punkcie 4.1. a)-c) uznaje siC za zgodne z planem;

— poziom posadowienia parteru nie nicej nic na rzCdnej 
+1,60 m n.p.m. i nie wycej nic 0,5 m nad poziomem 
projektowanego ukształtowania terenu – nie dotyczy 
tymczasowych obiektów budowlanych;

— teren do zagospodarowania zieleni>:
— zagospodarowanie formami zieleni umacniaj>cymi 

skarpy;
— wył>czenie z jakichkolwiek form penetracji przez 

ludzi poza zagospodarowanymi przejWciami (scho-
dy);

— zakazuje siC lokalizacji reklam;
— dopuszcza siC lokalizacjC urz>dzeM parkowych, 

sportu i rekreacji wzbogacaj>cych formy wypoczynku 
i przedłucaj>ce przebywanie na wolnym powietrzu.

4.2. Zasady kształtowania zabudowy:
a) wysokoWć zabudowy:

— iloWć kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 
ucytkowe – do 3;

— do kalenicy – do 12 m;
b) szerokoWć elewacji frontowej – nie wiCksza nic 20 m;
c) geometria dachu:

— k>t nachylenia – od 30o do 45o;
— kształt dachu – minimum dwuspadowy, symetrycz-

ny;
— pokrycie – dachówka ceramiczna o naturalnym 

kolorze wypalonej gliny lub odcieni od szaroWci do 
grafi tu;

d) przekształcenia istniej>cej zabudowy:
— uznaje siC istniej>c> zabudowC zrealizowan> w opar-

ciu o wymagane prawem zezwolenia jako zgodn> z 
planem;

— ustalenia dotycz>ce zasad kształtowania zabudowy 
w punkcie 4.2.a)-c) dotycz> równiec odbudowy, roz-
budowy czy nadbudowy istniej>cej zabudowy.

e) zasady kształtowania tymczasowych obiektów budow-
lanych:
— w trakcie budowy, na terenie objCtym pozwoleniem 
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na budowC – dopuszcza siC tymczasowe obiekty 
budowlane o dowolnym gabarycie, formie, rodzaju 
konstrukcji i materiale;

— zwi>zanych funkcjonalnie z zabudow> zrealizowan> 
na podstawie ustaleM niniejszej uchwały – dopuszcza 
siC tymczasowe obiekty budowlane o trwałej rozbie-
ralnej konstrukcji dostosowanej do formy zabudowy, o 
powierzchni mierzonej po obrysie obiektu nie wiCkszej 
nic 150 m2 i wysokoWci do 5 m;

f)  inne – nie ustala siC.
4.3. Zagrocenia i ograniczenia:
a) obszar bezpoWredniego zagrocenia powodziowego; dla 

robót oraz czynnoWci, które mog> utrudnić ochronC przed 
powodzi>, wymagane jest uzyskanie od właWciwego 
terytorialnie organu zwolnienia z zakazów okreWlonych 
w Prawie Wodnym;

b) teren zagrocony zalaniem – wskutek podniesienia siC 
poziomu wody gruntowej do rzCdnej +1,25 m n.p.m.;

5. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kultu-
rowego:
a) racjonalne wykorzystanie potencjału Wrodowiska i kształ-

towanie równowagi ekologicznej;
b) nie dopuszcza siC lokalizowania przedsiCwziCć, które w 

wyniku zalania mogłyby spowodować zanieczyszczenie 
Wrodowiska.

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 
dóbr kultury współczesnej – w oparciu o przepisy szcze-
gólne jak w pkt 7.c).

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-
gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:
a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-
wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie 
organem administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 
„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 
prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 
kompetencji Wojewody;

c) teren znajduje siC w granicach zabytkowego układu 
ruralistycznego wpisanego pod nr 1301 do rejestru 
zabytków woj. pomorskiego i na tej podstawie objCty 
jest Wcisł> ochron> konserwatorsk>; na wszelkie prace 
maj>ce wpływ na zachowanie i ekspozycjC walorów 
zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych nalecy 
uzyskać pozwolenie właWciwego konserwatora zabyt-
ków zgodnie z przepisami szczególnymi dotycz>cymi 
ochrony zabytków;

d) teren znajduje siC na obszarze bezpoWredniego zagro-
cenia powodzi> – zgodnie z zapisami punktu 4.3.

8. Zasady kształtowania systemów komunikacji:
a) dostCpnoWć drogowa – od ul. Górników, drogi wewnCtrz-

nej 034.KDW; od ul. Przyjaani dojWcie piesze poprzez 
schody terenowe;

b) wymagania parkingowe – zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 
niniejszej uchwały.

9. Zasady kształtowania infrastruktury:
a) Zaopatrzenie w wodC – z miejskiej sieci wodoci>go-

wej.
b) Odprowadzenie Wcieków komunalnych – do miejskiej 

mechaniczno-biologicznej oczyszczalni Wcieków.
c) Odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grun-

towych – powierzchniowo na tereny zieleni, poprzez 
retencjonowanie i rozs>czanie w granicach własnej 
posesji lub do miejskiej kanalizacji deszczowej.

d) ElektrycznoWć – z sieci elektroenergetycznej.
e) Zaopatrzenie w ciepło – z indywidualnych proekologicz-

nych (nie emisyjnych lub nisko emisyjnych) aródeł ciepła; 
dopuszcza siC dogrzewanie poprzez kominki opalane 
drewnem.

f)   Usuwanie odpadów – selekcjonowanie i wywóz do 
miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku.

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

11. Informacje i postulaty nie bCd>ce ustaleniami planu – nie 
ustala siC.

53) KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZA-
GOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI 
OBRBBU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA 
CZBVCI CENTRUM MIASTA

1. Oznaczenie terenu: 53.U
2. Powierzchnia: 0,46 ha
3. Przeznaczenie terenu: Tereny zabudowy usługowej, w tym 

usługi administracji, usługi zdrowia.
4. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu:
4.1. Warunki urbanistyczne:
a) wielkoWć działki – nie mniejsza nic 1000 m2;
b) powierzchnia zabudowy – do 30%;
c) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej nic 40%;
d) linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu;
e) mała architektura:

— Wmietniki – wbudowane lub wolno stoj>ce, zadaszone 
o wielkoWci dostosowanej do wymogów segregacji 
odpadów;

— dopuszcza siC oWwietlenie według indywidualnych 
uwarunkowaM;

— dopuszcza siC ogrodzenia acurowe o wysokoWci do 
1,5 m z wykluczeniem przCseł betonowych prefabry-
kowanych;

f)   dopuszcza siC zagospodarowanie tymczasowe i loka-
lizacjC tymczasowych obiektów budowlanych wraz z 
instalacjami i urz>dzeniami technicznymi:
— w trakcie budowy, na terenie objCtym pozwoleniem na 

budowC – w zakresie odpowiednim do prowadzonych 
prac budowlanych;

g) inne:
— istniej>ce zagospodarowania terenu przekraczaj>ce 

parametry warunków urbanistycznych ustalone w 
punkcie 4.1. a)-c) uznaje siC za zgodne z planem;

— zakazuje siC lokalizacji reklam.
4.2. Zasady kształtowania zabudowy:
a) wysokoWć zabudowy:

— iloWć kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 
ucytkowe – do 3;

— do kalenicy – do 12 m;
b) szerokoWć elewacji frontowej – nie ustala siC;
c) geometria dachu:

— k>t nachylenia – od 30o do 45o;
— kształt dachu – minimum dwuspadowy, symetrycz-

ny;
— pokrycie – dowolne o naturalnym kolorze wypalonej 

gliny lub odcieni od szaroWci do grafi tu;
d) przekształcenia istniej>cej zabudowy:

— uznaje siC istniej>c> zabudowC, w tym zabudowC 
o parametrach przekraczaj>cych ustalone powycej 
regulacje jako zgodn> z planem;

— ustalenia dotycz>ce zasad kształtowania zabudowy 
w punkcie 4.2.a)-c) dotycz> równiec odbudowy, roz-
budowy czy nadbudowy istniej>cej zabudowy;

— w przypadku rozbudowy budynków o dachach pła-
skich dopuszcza siC dachy płaskie w czCWci dobudo-
wanej; w przypadku nadbudowy – dachy zgodne z 
punktem 4.2. c);

e) zasady kształtowania tymczasowych obiektów budow-
lanych:
— w trakcie budowy, na terenie objCtym pozwoleniem 

na budowC – dopuszcza siC tymczasowe obiekty 
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budowlane o dowolnym gabarycie, formie, rodzaju 
konstrukcji i materiale;

f)  inne – nie ustala siC.
4.3. Zagrocenia i ograniczenia:
a) obszar bezpoWredniego zagrocenia powodziowego; dla 

robót oraz czynnoWci, które mog> utrudnić ochronC przed 
powodzi>, wymagane jest uzyskanie od właWciwego 
terytorialnie organu zwolnienia z zakazów okreWlonych 
w Prawie Wodnym;

b) teren zagrocony zalaniem wskutek podniesienia siC 
poziomu wody gruntowej do rzCdnej +1,25 m n.p.m.

5. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kultu-
rowego:
a) racjonalne wykorzystanie potencjału Wrodowiska i kształ-

towanie równowagi ekologicznej;
b) nie dopuszcza siC lokalizowania przedsiCwziCć, które w 

wyniku zalania mogłyby spowodować zanieczyszczenie 
Wrodowiska;

c) utrzymanie dotychczasowej rzeaby terenu – zakaz ma-
kroniwelacji, podcinania skarp, podwycszania terenu dla 
ochrony istniej>cej rzeaby.

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 
dóbr kultury współczesnej – w oparciu o przepisy szcze-
gólne jak w pkt 7.c).

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-
gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:
a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-
wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie 
organem administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 
„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 
prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 
kompetencji Wojewody;

c) teren znajduje siC w granicach zabytkowego układu 
ruralistycznego wpisanego pod nr 1301 do rejestru 
zabytków woj. pomorskiego i na tej podstawie objCty 
jest Wcisł> ochron> konserwatorsk>; na wszelkie prace 
maj>ce wpływ na zachowanie i ekspozycjC walorów 
zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych nalecy 
uzyskać pozwolenie właWciwego konserwatora zabyt-
ków zgodnie z przepisami szczególnymi dotycz>cymi 
ochrony zabytków;

d) teren znajduje siC na obszarze bezpoWredniego zagro-
cenia powodzi> – zgodnie z zapisami punktu 4.3.

8. Zasady kształtowania systemów komunikacji:
a) dostCpnoWć drogowa – od ul. Górników i drogi wewnCtrz-

nej 034.KDW;
b) wymagania parkingowe – zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 

niniejszej uchwały.
9. Zasady kształtowania infrastruktury:

a) Zaopatrzenie w wodC – z miejskiej sieci wodoci>go-
wej.

b) Odprowadzenie Wcieków komunalnych – do miejskiej 
mechaniczno-biologicznej oczyszczalni Wcieków.

c) Odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grun-
towych – powierzchniowo na tereny zieleni lub poprzez 
retencjonowanie i rozs>czanie w granicach własnej po-
sesji, a z zanieczyszczonych powierzchni utwardzonych 
poprzez zbiorniki retencyjno-infi ltracyjne lub studnie 
chłonne po oczyszczeniu w separatorach substancji 
ropopochodnych i oczyszczalnikach (odstojnikach wi-
rowych).

d) ElektrycznoWć – z sieci elektroenergetycznej.
e) Zaopatrzenie w ciepło – z indywidualnych proekologicz-

nych (nie emisyjnych lub nisko emisyjnych) aródeł ciepła; 
dopuszcza siC dogrzewanie poprzez kominki opalane 
drewnem.

f)   Usuwanie odpadów – selekcjonowanie i wywóz do 
miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku.

10. Stawka procentowa – nie dotyczy.
11. Informacje i postulaty nie bCd>ce ustaleniami planu – nie 

ustala siC.
54) KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZA-

GOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI 
OBRBBU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA 
CZBVCI CENTRUM MIASTA

1. Oznaczenie terenu: 54.UT
2. Powierzchnia: 2,22 ha
3. Przeznaczenie terenu: Tereny zabudowy usługowej – tu-

rystyki, wypoczynku i rehabilitacji. Na działce dopuszcza 
siC lokalizacjC jednego mieszkania powycej parteru o 
powierzchni nie wiCkszej nic 120 m2.

4. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania 
terenu:
4.1. Warunki urbanistyczne:
a) wielkoWć działki – nie mniejsza nic 5000 m2, a dla pose-

sji przy ul. Górników 14 i 16 nie mniejsza nic w stanie 
istniej>cym;

b) powierzchnia zabudowy – na działkach ewid. nr 508 i 
509 do 20%, na pozostałym terenie do 15%, lecz nie 
wiCcej nic 800 m2 dla pojedynczego obiektu;

c) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej nic 50%;
d) linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu;
e) mała architektura:

— Wmietniki – wbudowane lub wolno stoj>ce, zadaszone 
o wielkoWci dostosowanej do wymogów segregacji 
odpadów;

— dopuszcza siC oWwietlenie według indywidualnych 
uwarunkowaM;

— dopuszcza siC ogrodzenia acurowe o wysokoWci do 
1,5 m z wykluczeniem przCseł betonowych prefabry-
kowanych;

f)   dopuszcza siC zagospodarowanie tymczasowe i loka-
lizacjC tymczasowych obiektów budowlanych wraz z 
instalacjami i urz>dzeniami technicznymi:
— na całym terenie do czasu docelowego zagospodaro-

wania terenu zrealizowanego zgodnie z ustaleniami 
niniejszej uchwały;

— na terenie dopuszczalnej lokalizacji zabudowy 
– dopuszcza siC obiekty tymczasowe zwi>zane 
funkcjonalnie z zabudow> istniej>c> i zrealizowan> 
na podstawie ustaleM niniejszej uchwały;

— w trakcie budowy, na terenie objCtym pozwoleniem na 
budowC – w zakresie odpowiednim do prowadzonych 
prac budowlanych;

g) inne:
— istniej>ce zagospodarowania terenu przekraczaj>ce 

parametry warunków urbanistycznych ustalone w 
punkcie 4.1. a)-c) uznaje siC za zgodne z planem;

— lokalizacja stacji transformatorowej; dopuszcza siC 
przeniesienie, modernizacjC lub likwidacjC stacji 
transformatorowej w uzgodnieniu z instytucj> eks-
ploatuj>c>;

— teren do zagospodarowania zieleni>:
— zagospodarowanie formami zieleni umacniaj>cymi 

skarpy;
— wył>czenie z jakichkolwiek form penetracji przez ludzi 

poza zagospodarowanymi przejWciami (schody);
— dopuszcza siC lokalizacjC urz>dzeM parkowych, 

sportu i rekreacji wzbogacaj>cych formy wypoczynku 
i przedłucaj>ce przebywanie na wolnym powietrzu;

— dopuszcza siC lokalizacje reklam w pasie miCdzy 
ulic> ul. GdaMsk>, a terenami do zagospodarowania 
zieleni>, o powierzchni jednostkowej nie wiCkszej nic 
1,5 m2 dostosowanej do uwarunkowaM wystCpuj>cych 
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na działce lub w jej s>siedztwie, w odstCpach nie 
mniejszych nic 25 m.

4.2. Zasady kształtowania zabudowy:
a) wysokoWć zabudowy:

— iloWć kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 
ucytkowe – na działkach ewid. nr 508 i 509 do 2, na 
pozostałym terenie do 3;

— do kalenicy – na działkach ewid. nr 508 i 509 do 8 m, 
na pozostałym terenie do 12 m;

b) szerokoWć elewacji frontowej – nie wiCksza nic 30 m;
c) geometria dachu:

— k>t nachylenia – od 30o do 45o

— kształt dachu – minimum dwuspadowy, symetrycz-
ny;

— pokrycie – dachówka o naturalnym kolorze wypalonej 
gliny lub odcieni od szaroWci do grafi tu;

d) przekształcenia istniej>cej zabudowy:
— uznaje siC istniej>c> zabudowC, w tym zabudowC 

o parametrach przekraczaj>cych ustalone powycej 
regulacje jako zgodn> z planem;

— ustalenia dotycz>ce zasad kształtowania zabudowy 
w punkcie 4.2.a)-c) dotycz> równiec odbudowy, 
rozbudowy czy nadbudowy istniej>cej zabudowy, 
z uwzglCdnieniem zapisów punktu 6. dotycz>cych 
zabudowy historycznej;

— w przypadku rozbudowy budynków o dachach pła-
skich dopuszcza siC dachy płaskie w czCWci dobudo-
wanej; w przypadku nadbudowy – dachy zgodne z 
punktem 4.2. c);

e) zasady kształtowania tymczasowych obiektów budow-
lanych:
— do czasu docelowego zagospodarowania terenu 

– dopuszcza siC tymczasowe obiekty budowlane o 
dowolnej formie, rodzaju konstrukcji i materiale, zgod-
nie z zasadami lokalizacji zabudowy na terenie;

— w trakcie budowy, na terenie objCtym pozwoleniem 
na budowC – dopuszcza siC tymczasowe obiekty 
budowlane o dowolnym gabarycie, formie, rodzaju 
konstrukcji i materiale;

— zwi>zanych funkcjonalnie z zabudow> istniej>c> i 
zrealizowan> na podstawie ustaleM niniejszej uchwały 
– dopuszcza siC tymczasowe obiekty budowlane w 
formie pawilonów, o przekryciu namiotowym, powłok 
pneumatycznych lub o trwałej rozbieralnej konstrukcji 
dostosowanej do formy zabudowy, o powierzch-
ni mierzonej po obrysie obiektu nie wiCkszej nic 
150 m2 i wysokoWci do 5 m;

f)  inne – nie ustala siC.
4.3. Zagrocenia i ograniczenia:
a) obszar bezpoWredniego zagrocenia powodziowego; dla 

robót oraz czynnoWci, które mog> utrudnić ochronC przed 
powodzi>, wymagane jest uzyskanie od właWciwego 
terytorialnie organu zwolnienia z zakazów okreWlonych 
w Prawie Wodnym;

b) teren zagrocony zalaniem:
— wskutek podniesienia siC poziomu wody gruntowej 

do rzCdnej +1,25 m n.p.m.;
— w wyniku spiCtrzeM sztormowych do rzCdnej ± 2,20 

m n.p.m.
5. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kultu-

rowego:
a) racjonalne wykorzystanie potencjału Wrodowiska i kształ-

towanie równowagi ekologicznej;
b) nie dopuszcza siC lokalizowania przedsiCwziCć, które w 

wyniku zalania mogłyby spowodować zanieczyszczenie 
Wrodowiska.

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej – w oparciu o przepisy szcze-
gólne jak w pkt 7.c) oraz:
a) obiekt zabytkowy (nieruchomoWć budynkowa) przy ul. 

Górników 16 – ochrona formy bryły kształtu dachu, 
materiału pokrycia dachowego;

b) dopuszcza siC przekształcenie obiektu zabytkowego 
polegaj>ce na dobudowie – czCWć dobudowana nawi>-
zuj>ca charakterem, w tym geometri> i pokryciem da-
chu, do budynku chronionego, nie dominuj>ca nad nim 
wysokoWci> i powierzchni> zabudowy, z zachowaniem 
czytelnoWci architektury obiektu zabytkowego;

c) zakaz dokonywania makroniwelacji.
7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-

gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:
a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-
wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie 
organem administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 
„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 
prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 
kompetencji Wojewody;

c) teren znajduje siC w granicach zabytkowego układu 
ruralistycznego wpisanego pod nr 1301 do rejestru 
zabytków woj. pomorskiego i na tej podstawie objCty 
jest Wcisł> ochron> konserwatorsk>; na wszelkie prace 
maj>ce wpływ na zachowanie i ekspozycjC walorów 
zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych nalecy 
uzyskać pozwolenie właWciwego konserwatora zabyt-
ków zgodnie z przepisami szczególnymi dotycz>cymi 
ochrony zabytków;

d) teren znajduje siC na obszarze bezpoWredniego zagro-
cenia powodzi> – zgodnie z zapisami punktu 4.3.

8. Zasady kształtowania systemów komunikacji:
a) dostCpnoWć drogowa – od ul. Górników, Wysokiej, Dru-

karzy i od ul. Górników poprzez istniej>ce zjazdy;
b) wymagania parkingowe – zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 

niniejszej uchwały.
9. Zasady kształtowania infrastruktury:

a) Zaopatrzenie w wodC – z miejskiej sieci wodoci>go-
wej.

b) Odprowadzenie Wcieków komunalnych – do miejskiej 
mechaniczno-biologicznej oczyszczalni Wcieków.

c) Odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grun-
towych – powierzchniowo na tereny zieleni lub poprzez 
retencjonowanie i rozs>czanie w granicach własnej po-
sesji, a z zanieczyszczonych powierzchni utwardzonych 
poprzez zbiorniki retencyjno-infi ltracyjne lub studnie 
chłonne po oczyszczeniu w separatorach substancji 
ropopochodnych i oczyszczalnikach (odstojnikach wi-
rowych).

d) ElektrycznoWć – z sieci elektroenergetycznej.
e) Zaopatrzenie w ciepło – z indywidualnych proekologicz-

nych (nie emisyjnych lub nisko emisyjnych) aródeł ciepła; 
dopuszcza siC dogrzewanie poprzez kominki opalane 
drewnem.

f)   Usuwanie odpadów – selekcjonowanie i wywóz do 
miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku.

10. Stawka procentowa – 30%.
11. Informacje i postulaty nie bCd>ce ustaleniami planu – nie 

ustala siC.
55) KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZA-

GOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI 
OBRBBU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA 
CZBVCI CENTRUM MIASTA

1. Oznaczenie terenu: 55.ZPL
2. Powierzchnia: 1,63 ha
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3. Przeznaczenie terenu: Tereny parków leWnych. Istniej>ce 
ucytkowanie działki nr ewid. 29/100 uznaje siC za zgodne 
z planem.

4. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania 
terenu:
4.1. Warunki urbanistyczne:
a) wielkoWć działki – nie ustala siC;
b) powierzchnia zabudowy – zakaz zabudowy;
c) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej nic 90%;
d) linie zabudowy – nie ustala siC;
e) mała architektura:

— Wmietniki – przenoWne, w formie dostosowanej do 
zagospodarowania terenu;

— dopuszcza siC oWwietlenie według indywidualnych 
uwarunkowaM;

— dopuszcza siC lokalizacjC urz>dzeM parkowych;
f)   inne:

— istniej>ce zagospodarowania terenu przekraczaj>ce 
parametry warunków urbanistycznych ustalone w 
punkcie 4.1. lit. a)-c) uznaje siC za zgodne z pla-
nem;

— lokalizacja ogólnodostCpnych przejWć pieszych, któ-
rych orientacyjny przebieg przedstawiono na rysunku 
planu;

— słucebnoWć przejazdu do terenu 66.ZP poprzez ci>g 
pieszo jezdny;

— zakazuje siC lokalizacji znaków reklamowych.
4.2. Zasady kształtowania zabudowy – uznaje siC istnie-

j>c> zabudowC zrealizowan> w oparciu o wymagane 
prawem zezwolenia jako zgodn> z planem.

4.3. Zagrocenia i ograniczenia – obszar bezpoWredniego 
zagrocenia powodziowego; dla robót oraz czynnoWci, 
które mog> utrudnić ochronC przed powodzi>, wy-
magane jest uzyskanie od właWciwego terytorialnie 
organu zwolnienia z zakazów okreWlonych w Prawie 
Wodnym.

5. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturo-
wego – racjonalne wykorzystanie potencjału Wrodowiska i 
kształtowanie równowagi ekologicznej.

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 
dóbr kultury współczesnej – w oparciu o przepisy szcze-
gólne jak w pkt 7.c).

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-
gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:
a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-
wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie 
organem administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 
„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 
prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 
kompetencji Wojewody;

c) teren znajduje siC w granicach zabytkowego układu 
ruralistycznego wpisanego pod nr 1301 do rejestru 
zabytków woj. pomorskiego i na tej podstawie objCty 
jest Wcisł> ochron> konserwatorsk>; na wszelkie prace 
maj>ce wpływ na zachowanie i ekspozycjC walorów 
zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych nalecy 
uzyskać pozwolenie właWciwego konserwatora zabyt-
ków zgodnie z przepisami szczególnymi dotycz>cymi 
ochrony zabytków;

d) teren znajduje siC na obszarze bezpoWredniego zagro-
cenia powodzi> – zgodnie z zapisami punktu 4.3.

8. Zasady kształtowania systemów komunikacji:
a) dostCpnoWć drogowa – dojazd od ul. Górników, dojWcie 

piesze od ul. Nafciarzy i Przyjaani;
b) wymagania parkingowe – nie ustala siC.

9. Zasady kształtowania infrastruktury:
a) Zaopatrzenie w wodC – z miejskiej sieci wodoci>go-

wej.
b) Odprowadzenie Wcieków komunalnych – nie ustala 

siC.
c) Odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grun-

towych – powierzchniowo.
d) ElektrycznoWć – z sieci elektroenergetycznej.
e) Zaopatrzenie w ciepło – nie ustala siC.
f)   Usuwanie odpadów – selekcjonowanie i wywóz do 

miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku.
10. Stawka procentowa – nie dotyczy.
11. Informacje i postulaty nie bCd>ce ustaleniami planu – nie 

ustala siC.
56) KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZA-

GOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI 
OBRBBU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA 
CZBVCI CENTRUM MIASTA

1. Oznaczenie terenu: 56.UT
2. Powierzchnia: 0,07 ha
3. Przeznaczenie terenu: Tereny zabudowy usługowej – tury-

styki, wypoczynku i rehabilitacji. Dopuszcza siC lokalizacjC 
jednego mieszkania powycej parteru o powierzchni nie 
wiCkszej nic 120 m2.

4. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania 
terenu:
4.1. Warunki urbanistyczne:
a) wielkoWć działki – nie mniejsza nic wielkoWć terenu;
b) powierzchnia zabudowy – do 20%;
c) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej nic 60%;
d) linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu;
e) mała architektura:

— Wmietniki – wbudowane lub wolno stoj>ce, zadaszone 
o wielkoWci dostosowanej do wymogów segregacji 
odpadów;

— dopuszcza siC oWwietlenie według indywidualnych 
uwarunkowaM;

— dopuszcza siC ogrodzenia acurowe o wysokoWci do 
1,5 m z wykluczeniem przCseł betonowych prefabry-
kowanych;

f)   dopuszcza siC zagospodarowanie tymczasowe i loka-
lizacjC tymczasowych obiektów budowlanych wraz z 
instalacjami i urz>dzeniami technicznymi:
— w trakcie budowy, na terenie objCtym pozwoleniem na 

budowC – w zakresie odpowiednim do prowadzonych 
prac budowlanych;

g) inne – zakazuje siC lokalizacji reklam.
4.2. Zasady kształtowania zabudowy:
a) wysokoWć zabudowy:

— iloWć kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 
ucytkowe – do 2;

— do kalenicy – do 9 m;
b) szerokoWć elewacji frontowej – nie ustala siC;
c) geometria dachu:

— k>t nachylenia – od 30o do 45o;
— kształt dachu – czterospadowy, symetryczny;
— pokrycie – dowolne o naturalnym kolorze wypalonej 

gliny lub odcieni od szaroWci do grafi tu;
d) przekształcenia istniej>cej zabudowy:

— ustalenia dotycz>ce zasad kształtowania zabudowy 
w punkcie 4.2.a)-c) dotycz> równiec odbudowy, roz-
budowy czy nadbudowy istniej>cej zabudowy;

— w przypadku rozbudowy budynku dopuszcza siC 
dachy płaskie w czCWci dobudowanej; w przypadku 
nadbudowy – dachy zgodne z punktem 4.2. c)

e) zasady kształtowania tymczasowych obiektów budow-
lanych:
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— w trakcie budowy, na terenie objCtym pozwoleniem 
na budowC – dopuszcza siC tymczasowe obiekty 
budowlane o dowolnym gabarycie, formie, rodzaju 
konstrukcji i materiale;

f)  inne – nie ustala siC.
4.3. Zagrocenia i ograniczenia – obszar bezpoWredniego 

zagrocenia powodziowego; dla robót oraz czynnoWci, 
które mog> utrudnić ochronC przed powodzi>, wy-
magane jest uzyskanie od właWciwego terytorialnie 
organu zwolnienia z zakazów okreWlonych w Prawie 
Wodnym.

5. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturo-
wego – racjonalne wykorzystanie potencjału Wrodowiska i 
kształtowanie równowagi ekologicznej.

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 
dóbr kultury współczesnej – w oparciu o przepisy szcze-
gólne jak w pkt 7.c).

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-
gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:
a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-
wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie 
organem administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 
„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 
prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 
kompetencji Wojewody;

c) teren znajduje siC w granicach zabytkowego układu 
ruralistycznego wpisanego pod nr 1301 do rejestru 
zabytków woj. pomorskiego i na tej podstawie objCty 
jest Wcisł> ochron> konserwatorsk>; na wszelkie prace 
maj>ce wpływ na zachowanie i ekspozycjC walorów 
zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych nalecy 
uzyskać pozwolenie właWciwego konserwatora zabyt-
ków zgodnie z przepisami szczególnymi dotycz>cymi 
ochrony zabytków;

d) teren znajduje siC na obszarze bezpoWredniego zagro-
cenia powodzi> – zgodnie z zapisami punktu 4.3.

8. Zasady kształtowania systemów komunikacji:
a) dostCpnoWć drogowa – od ul. Przyjaani poprzez ci>g 

pieszo – jezdny 045.KD-X;
b) wymagania parkingowe – zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 

niniejszej uchwały.
9. Zasady kształtowania infrastruktury:

a) Zaopatrzenie w wodC – z miejskiej sieci wodoci>go-
wej.

b) Odprowadzenie Wcieków komunalnych – do miejskiej 
mechaniczno-biologicznej oczyszczalni Wcieków.

c) Odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grun-
towych – powierzchniowo na tereny zieleni, poprzez 
retencjonowanie i rozs>czanie w granicach własnej 
posesji lub do miejskiej kanalizacji deszczowej.

d) ElektrycznoWć – z sieci elektroenergetycznej.
e) Zaopatrzenie w ciepło – z indywidualnych proekologicz-

nych (nie emisyjnych lub nisko emisyjnych) aródeł ciepła; 
dopuszcza siC dogrzewanie poprzez kominki opalane 
drewnem.

f)   Usuwanie odpadów – selekcjonowanie i wywóz do 
miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku.

10. Stawka procentowa – 30%.
11. Informacje i postulaty nie bCd>ce ustaleniami planu – nie 

ustala siC.
57) KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZA-

GOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI 
OBRBBU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA 
CZBVCI CENTRUM MIASTA

1. Oznaczenie terenu: 57.MU

2. Powierzchnia: 0,7 ha
3. Przeznaczenie terenu: Tereny zabudowy usługowej, miesz-

kaniowej jednorodzinnej, mieszkaniowej jednorodzinnej z 
usługami.

4. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania 
terenu:
4.1. Warunki urbanistyczne:
a) wielkoWć działki – nie mniejsza nic w stanie istniej>-

cym;
b) powierzchnia zabudowy – do 30%;
c) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej nic 40%;
d) linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu;
e) mała architektura:

— Wmietniki – wbudowane lub wolno stoj>ce, zadaszone 
o wielkoWci dostosowanej do wymogów segregacji 
odpadów;

— dopuszcza siC oWwietlenie według indywidualnych 
uwarunkowaM;

— dopuszcza siC ogrodzenia acurowe o wysokoWci do 
1,5 m z wykluczeniem przCseł betonowych prefabry-
kowanych;

f)   dopuszcza siC zagospodarowanie tymczasowe i loka-
lizacjC tymczasowych obiektów budowlanych wraz z 
instalacjami i urz>dzeniami technicznymi:
— w trakcie budowy, na terenie objCtym pozwoleniem na 

budowC – w zakresie odpowiednim do prowadzonych 
prac budowlanych;

g) inne:
— istniej>ce zagospodarowania terenu przekraczaj>ce 

parametry warunków urbanistycznych ustalone w 
punkcie 4.1. a)-c) uznaje siC za zgodne z planem;

— zakazuje siC lokalizacji reklam z wyj>tkiem reklam 
na obiektach budowlanych, zwi>zanych z prowa-
dzon> działalnoWci>, w formie: napisów, plakatów i 
oWwietlonych plansz o powierzchni jednostkowej nie 
wiCkszej nic 1 m2 dostosowanej do uwarunkowaM 
wystCpuj>cych na działce lub w jej s>siedztwie.

4.2. Zasady kształtowania zabudowy:
a) wysokoWć zabudowy:

— iloWć kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 
ucytkowe – do 3;

— do kalenicy – do 12 m;
b) szerokoWć elewacji frontowej – nie ustala siC;
c) geometria dachu:

— k>t nachylenia – od 30o do 45o;
— kształt dachu – minimum dwuspadowy, symetrycz-

ny;
— pokrycie – dachówka o naturalnym kolorze wypalonej 

gliny lub odcieni od szaroWci do grafi tu;
d) przekształcenia istniej>cej zabudowy:

— uznaje siC istniej>c> zabudowC, w tym zabudowC 
o parametrach przekraczaj>cych ustalone powycej 
regulacje jako zgodn> z planem;

— ustalenia dotycz>ce zasad kształtowania zabudowy 
w punkcie 4.2.a)-c) dotycz> równiec odbudowy, 
rozbudowy czy nadbudowy istniej>cej zabudowy, 
z uwzglCdnieniem zapisów punktu 6. dotycz>cych 
zabudowy historycznej;

— w przypadku rozbudowy budynków o dachach pła-
skich dopuszcza siC dachy płaskie w czCWci dobudo-
wanej; w przypadku nadbudowy – dachy zgodne z 
punktem 4.2. c);

e) zasady kształtowania tymczasowych obiektów budow-
lanych:
— w trakcie budowy, na terenie objCtym pozwoleniem 

na budowC – dopuszcza siC tymczasowe obiekty 
budowlane o dowolnym gabarycie, formie, rodzaju 
konstrukcji i materiale;
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f)  inne – nie ustala siC.
4.3. Zagrocenia i ograniczenia:
a) obszar bezpoWredniego zagrocenia powodziowego; dla 

robót oraz czynnoWci, które mog> utrudnić ochronC przed 
powodzi>, wymagane jest uzyskanie od właWciwego 
terytorialnie organu zwolnienia z zakazów okreWlonych 
w Prawie Wodnym;

b) teren zagrocony zalaniem – wskutek podniesienia siC 
poziomu wody gruntowej do rzCdnej +1,25 m n.p.m.

5. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kultu-
rowego:
a) racjonalne wykorzystanie potencjału Wrodowiska i kształ-

towanie równowagi ekologicznej;
b) nie dopuszcza siC lokalizowania przedsiCwziCć, które w 

wyniku zalania mogłyby spowodować zanieczyszczenie 
Wrodowiska.

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 
dóbr kultury współczesnej – w oparciu o przepisy szcze-
gólne jak w pkt 7.c) oraz:
a) obiekt zabytkowy przy ul. Górników 27 – ochrona formy 

bryły, kształtu dachu;
b) dopuszcza siC przekształcenie obiektu zabytkowego 

polegaj>ce na dobudowie – czCWć dobudowana nawi>-
zuj>ca charakterem, w tym geometri> i pokryciem da-
chu, do budynku chronionego, nie dominuj>ca nad nim 
wysokoWci> i powierzchni> zabudowy, z zachowaniem 
czytelnoWci architektury obiektu zabytkowego.

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-
gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:
a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-
wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie 
organem administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 
„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 
prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 
kompetencji Wojewody;

c) teren znajduje siC w granicach zabytkowego układu 
ruralistycznego wpisanego pod nr 1301 do rejestru 
zabytków woj. pomorskiego i na tej podstawie objCty 
jest Wcisł> ochron> konserwatorsk>; na wszelkie prace 
maj>ce wpływ na zachowanie i ekspozycjC walorów 
zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych nalecy 
uzyskać pozwolenie właWciwego konserwatora zabyt-
ków zgodnie z przepisami szczególnymi dotycz>cymi 
ochrony zabytków;

d) teren znajduje siC na obszarze bezpoWredniego zagro-
cenia powodzi> – zgodnie z zapisami punktu 4.3.

8. Zasady kształtowania systemów komunikacji:
a) dostCpnoWć drogowa – od ci>gu pieszo – jezdnego 033.

KD-X (ul. Górników);
b) wymagania parkingowe – zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 

niniejszej uchwały.
9. Zasady kształtowania infrastruktury:

a) Zaopatrzenie w wodC – z miejskiej sieci wodoci>go-
wej.

b) Odprowadzenie Wcieków komunalnych – do miejskiej 
mechaniczno-biologicznej oczyszczalni Wcieków.

c) Odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grun-
towych – powierzchniowo na tereny zieleni, poprzez 
retencjonowanie i rozs>czanie w granicach własnej 
posesji lub do miejskiej kanalizacji deszczowej.

d) ElektrycznoWć – z sieci elektroenergetycznej.
e) Zaopatrzenie w ciepło – z indywidualnych proekologicz-

nych (nie emisyjnych lub nisko emisyjnych) aródeł ciepła; 
dopuszcza siC dogrzewanie poprzez kominki opalane 
drewnem.

f)   Usuwanie odpadów – selekcjonowanie i wywóz do 
miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku.

10. Stawka procentowa – 30%.
11. Informacje i postulaty nie bCd>ce ustaleniami planu – nie 

ustala siC.
58) KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZA-

GOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI 
OBRBBU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA 
CZBVCI CENTRUM MIASTA

1. Oznaczenie terenu: 58.MU
2. Powierzchnia: 1,15 ha
3. Przeznaczenie terenu: Tereny zabudowy usługowej, miesz-

kaniowej jednorodzinnej, mieszkaniowej jednorodzinnej z 
usługami.

4. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania 
terenu:
4.1. Warunki urbanistyczne:
a) wielkoWć działki – nie mniejsza nic w stanie istniej>-

cym;
b) powierzchnia zabudowy – do 30%;
c) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej nic 40%;
d) linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu;
e) mała architektura:

— Wmietniki – wbudowane lub wolno stoj>ce, zadaszone 
o wielkoWci dostosowanej do wymogów segregacji 
odpadów;

— dopuszcza siC oWwietlenie według indywidualnych 
uwarunkowaM;

— dopuszcza siC ogrodzenia acurowe o wysokoWci do 
1,5 m z wykluczeniem przCseł betonowych prefabry-
kowanych;

f)   dopuszcza siC zagospodarowanie tymczasowe i loka-
lizacjC tymczasowych obiektów budowlanych wraz z 
instalacjami i urz>dzeniami technicznymi:
— na terenie dopuszczalnej lokalizacji zabudowy 

– dopuszcza siC obiekty tymczasowe zwi>zane 
funkcjonalnie z zabudow> istniej>c> i zrealizowan> 
na podstawie ustaleM niniejszej uchwały;

— w trakcie budowy, na terenie objCtym pozwoleniem na 
budowC – w zakresie odpowiednim do prowadzonych 
prac budowlanych;

g) inne:
— istniej>ce zagospodarowania terenu przekraczaj>ce 

parametry warunków urbanistycznych ustalone w 
punkcie 4.1. a)-c) uznaje siC za zgodne z planem;

— teren do zagospodarowania zieleni> – wprowadzenie 
form zieleni umacniaj>cych skarpC gatunkami pocho-
dzenia rodzimego;

— zakazuje siC lokalizacji reklam z wyj>tkiem reklam 
na obiektach budowlanych, zwi>zanych z prowa-
dzon> działalnoWci>, w formie: napisów, plakatów i 
oWwietlonych plansz o powierzchni jednostkowej nie 
wiCkszej nic 1 m2 dostosowanej do uwarunkowaM 
wystCpuj>cych na działce lub w jej s>siedztwie.

4.2. Zasady kształtowania zabudowy:
a) wysokoWć zabudowy:

— iloWć kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 
ucytkowe – do 3;

— do kalenicy – do 12 m;
b) szerokoWć elewacji frontowej – nie wiCksza nic 15 m;
c) geometria dachu:

— k>t nachylenia – od 30o do 45o;
— kształt dachu – minimum dwuspadowy, symetrycz-

ny;
— pokrycie – dachówka o naturalnym kolorze wypalonej 

gliny lub odcieni od szaroWci do grafi tu;
d) przekształcenia istniej>cej zabudowy:
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— uznaje siC istniej>c> zabudowC, w tym zabudowC 
o parametrach przekraczaj>cych ustalone powycej 
regulacje jako zgodn> z planem;

— ustalenia dotycz>ce zasad kształtowania zabudowy 
w punkcie 4.2.a)-c) dotycz> równiec odbudowy, 
rozbudowy czy nadbudowy istniej>cej zabudowy, 
z uwzglCdnieniem zapisów punktu 6. dotycz>cych 
zabudowy historycznej;

— w przypadku rozbudowy budynków o dachach pła-
skich dopuszcza siC dachy płaskie w czCWci dobudo-
wanej; w przypadku nadbudowy – dachy zgodne z 
punktem 4.2. c);

e) zasady kształtowania tymczasowych obiektów budow-
lanych:
— w trakcie budowy, na terenie objCtym pozwoleniem 

na budowC – dopuszcza siC tymczasowe obiekty 
budowlane o dowolnym gabarycie, formie, rodzaju 
konstrukcji i materiale;

— zwi>zanych funkcjonalnie z zabudow> istniej>c> i 
zrealizowan> na podstawie ustaleM niniejszej uchwały 
– dopuszcza siC tymczasowe obiekty budowlane 
niepoł>czone trwale z gruntem, takie jak przekrycia 
namiotowe i powłoki pneumatyczne lub o trwałej 
rozbieralnej konstrukcji dostosowanej do formy za-
budowy, o powierzchni mierzonej po obrysie obiektu 
nie wiCkszej nic 50 m2 i wysokoWci do 5 m;

f)  inne – nie ustala siC.
4.3. Zagrocenia i ograniczenia:
a) obszar bezpoWredniego zagrocenia powodziowego; dla 

robót oraz czynnoWci, które mog> utrudnić ochronC przed 
powodzi>, wymagane jest uzyskanie od właWciwego 
terytorialnie organu zwolnienia z zakazów okreWlonych 
w Prawie Wodnym;

b) teren zagrocony zalaniem:
— wskutek podniesienia siC poziomu wody gruntowej 

do rzCdnej +1,25 m n.p.m.;
— w wyniku spiCtrzeM sztormowych do rzCdnej ± 2,20 

m n.p.m.
5. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kultu-

rowego:
a) racjonalne wykorzystanie potencjału Wrodowiska i kształ-

towanie równowagi ekologicznej;
b) nie dopuszcza siC lokalizowania przedsiCwziCć, które w 

wyniku zalania mogłyby spowodować zanieczyszczenie 
Wrodowiska;

c) utrzymanie dotychczasowej rzeaby terenu – zakaz ma-
kroniwelacji, podcinania skarp, podwycszania terenu dla 
ochrony istniej>cej rzeaby.

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 
dóbr kultury współczesnej – w oparciu o przepisy szcze-
gólne jak w pkt 7.c) oraz:
a) obiekt zabytkowy (nieruchomoWć gruntowa) – dawniej 

pas drogowy – zakaz zabudowy.
7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-

gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:
a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-
wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie 
organem administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 
„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 
prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 
kompetencji Wojewody;

c) teren znajduje siC w granicach zabytkowego układu 
ruralistycznego wpisanego pod nr 1301 do rejestru za-
bytków woj. pomorskiego i na tej podstawie objCty jest 
Wcisł> ochron> konserwatorsk>; willa wraz z ogrodem ul. 

Górników 20 wpisane pod nr 1454 do rejestru zabytków 
woj. pomorskiego; na wszelkie prace maj>ce wpływ na 
zachowanie i ekspozycjC walorów zabytkowych terenu i 
obiektów zabytkowych nalecy uzyskać pozwolenie właW-
ciwego konserwatora zabytków zgodnie z przepisami 
szczególnymi dotycz>cymi ochrony zabytków;

d) teren znajduje siC na obszarze bezpoWredniego zagro-
cenia powodzi> – zgodnie z zapisami punktu 4.3.

8. Zasady kształtowania systemów komunikacji:
a) dostCpnoWć drogowa – od ul. Górników, Wysokiej, Naf-

ciarzy i ci>gów pieszo-jezdnych 036.KD-X i 037.KD-X 
oraz z ul. GdaMskiej poprzez istniej>ce zjazdy;

b) wymagania parkingowe – zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 
niniejszej uchwały.

9. Zasady kształtowania infrastruktury:
a) Zaopatrzenie w wodC – z miejskiej sieci wodoci>go-

wej.
b) Odprowadzenie Wcieków komunalnych – do miejskiej 

mechaniczno-biologicznej oczyszczalni Wcieków.
c) Odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grun-

towych – powierzchniowo na tereny zieleni, poprzez 
retencjonowanie i rozs>czanie w granicach własnej 
posesji lub do miejskiej kanalizacji deszczowej.

d) ElektrycznoWć – z sieci elektroenergetycznej.
e) Zaopatrzenie w ciepło – z indywidualnych proekologicz-

nych (nie emisyjnych lub nisko emisyjnych) aródeł ciepła; 
dopuszcza siC dogrzewanie poprzez kominki opalane 
drewnem.

f)   Usuwanie odpadów – selekcjonowanie i wywóz do 
miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku.

10. Stawka procentowa – 30%.
11. Informacje i postulaty nie bCd>ce ustaleniami planu – nie 

ustala siC.
59) KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZA-

GOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI 
OBRBBU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA 
CZBVCI CENTRUM MIASTA

1. Oznaczenie terenu: 59.UTs
2. Powierzchnia: 2,46 ha
3. Przeznaczenie terenu: Tereny zabudowy usługowej – tury-

styki, wypoczynku i rehabilitacji o działalnoWci całorocznej 
lub sezonowej.

4. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania 
terenu:
4.1. Warunki urbanistyczne:
a) wielkoWć działki – nie mniejsza nic 5000 m2;
b) powierzchnia zabudowy – do 20%;
c) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej nic 60%;
d) linie zabudowy – nie ustala siC;
e) mała architektura:

— Wmietniki – wbudowane lub wolno stoj>ce, zadaszone 
o wielkoWci dostosowanej do wymogów segregacji 
odpadów;

— dopuszcza siC oWwietlenie według indywidualnych 
uwarunkowaM;

— dopuszcza siC ogrodzenia acurowe o wysokoWci do 
1,5 m z wykluczeniem przCseł betonowych prefabry-
kowanych;

f)   dopuszcza siC zagospodarowanie tymczasowe i loka-
lizacjC tymczasowych obiektów budowlanych wraz z 
instalacjami i urz>dzeniami technicznymi:
— na terenie dopuszczalnej lokalizacji zabudowy 

– dopuszcza siC obiekty tymczasowe zwi>zane 
funkcjonalnie z zabudow> istniej>c> i zrealizowan> 
na podstawie ustaleM niniejszej uchwały;

— w trakcie budowy, na terenie objCtym pozwoleniem na 
budowC – w zakresie odpowiednim do prowadzonych 
prac budowlanych;
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g) inne:
— istniej>ce zagospodarowania terenu przekraczaj>ce 

parametry warunków urbanistycznych ustalone w 
punkcie 4.1. a)-c) uznaje siC za zgodne z planem;

— zakazuje siC lokalizacji reklam z wyj>tkiem reklam 
na obiektach budowlanych, zwi>zanych z prowa-
dzon> działalnoWci>, w formie: napisów, plakatów i 
oWwietlonych plansz o powierzchni jednostkowej nie 
wiCkszej nic 1 m2 dostosowanej do uwarunkowaM 
wystCpuj>cych na działce lub w jej s>siedztwie.

4.2. Zasady kształtowania zabudowy:
a) wysokoWć zabudowy:

— iloWć kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 
ucytkowe – do 2, a dla zabudowy sezonowej – 1;

— do kalenicy – do 12 m, a dla zabudowy sezonowej 
do 5 m;

b) szerokoWć elewacji frontowej – do 25 m, a dla zabudowy 
sezonowej odpowiednio do regulacji w punkcie 4.2. f);

c) geometria dachu:
— k>t nachylenia – do 45o, a dla zabudowy sezonowej 

do 30o

— kształt dachu – wielospadowy, symetryczny;
— pokrycie – dowolne o naturalnym kolorze wypalonej 

gliny lub odcieni od szaroWci do grafi tu;
d) przekształcenia istniej>cej zabudowy:

— istniej>ca zabudowa do rekompozycji z wyj>tkiem 
zabudowy wymienionej w punkcie 6 a);

— ustalenia dotycz>ce zasad kształtowania zabudowy 
w punkcie 4.2.a)-c) dotycz> równiec odbudowy, 
rozbudowy czy nadbudowy istniej>cej zabudowy, 
z uwzglCdnieniem zapisów punktu 6. dotycz>cych 
zabudowy historycznej;

e) zasady kształtowania tymczasowych obiektów budow-
lanych:
— w trakcie budowy, na terenie objCtym pozwoleniem 

na budowC – dopuszcza siC tymczasowe obiekty 
budowlane o dowolnym gabarycie, formie, rodzaju 
konstrukcji i materiale;

— zwi>zanych funkcjonalnie z zabudow> istniej>c> i 
zrealizowan> na podstawie ustaleM niniejszej uchwały 
– dopuszcza siC tymczasowe obiekty budowlane o 
trwałej rozbieralnej konstrukcji dostosowanej  do 
formy zabudowy, o powierzchni mierzonej po obrysie 
obiektu nie wiCkszej nic 150 m2 i wysokoWci do 5 m;

f)   inne:
— proporcje rzutu budynku dla zabudowy sezonowej 

– od 1:1 do 1:2;
— powierzchnia zabudowy pojedynczego budynku nie 

wiCksza nic 700 m2 i nie mniejsza nic 120 m2, a dla 
zabudowy sezonowej – nie mniejsza nic 40 m2 i nie 
wiCksza nic 80 m2.

4.3. Zagrocenia i ograniczenia – obszar bezpoWredniego 
zagrocenia powodziowego; dla robót oraz czynnoWci, 
które mog> utrudnić ochronC przed powodzi>, wy-
magane jest uzyskanie od właWciwego terytorialnie 
organu zwolnienia z zakazów okreWlonych w Prawie 
Wodnym.

5. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturo-
wego – racjonalne wykorzystanie potencjału Wrodowiska i 
kształtowanie równowagi ekologicznej.

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 
dóbr kultury współczesnej – w oparciu o przepisy szcze-
gólne jak w pkt 7.c) oraz:
a) obiekty zabytkowe:

— przy ul. Nafciarzy – dwa bungalowy: parterowy i 2-
kondygnacyjny przy ul. Nafciarzy – jak na rysunku 

planu – ochrona formy bryły, kształtu dachu, stolarki, 
kompozycji elewacji;

— przy ul. Sienkiewicza – jak na rysunku planu – ochro-
na formy bryły, kształtu dachu, stolarki, drewnianych 
kolumn w narocnikach budynku;

— zakazuje siC makroniwelacji terenu.
7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-

gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:
a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-
wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie 
organem administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 
„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 
prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 
kompetencji Wojewody;

c) teren znajduje siC w granicach zabytkowego układu 
ruralistycznego wpisanego pod nr 1301 do rejestru 
zabytków woj. pomorskiego i na tej podstawie objCty 
jest Wcisł> ochron> konserwatorsk>; na wszelkie prace 
maj>ce wpływ na zachowanie i ekspozycjC walorów 
zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych nalecy 
uzyskać pozwolenie właWciwego konserwatora zabyt-
ków zgodnie z przepisami szczególnymi dotycz>cymi 
ochrony zabytków;

d) teren znajduje siC na obszarze bezpoWredniego zagro-
cenia powodzi> – zgodnie z zapisami punktu 4.3.

8. Zasady kształtowania systemów komunikacji:
a) dostCpnoWć drogowa – od ulic: Sienkiewicza i Przyjaa-

ni;
b) wymagania parkingowe – zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 

niniejszej uchwały.
9. Zasady kształtowania infrastruktury:

a) Zaopatrzenie w wodC – z miejskiej sieci wodoci>go-
wej.

b) Odprowadzenie Wcieków komunalnych – do miejskiej 
mechaniczno-biologicznej oczyszczalni Wcieków.

c) Odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grun-
towych – powierzchniowo na tereny zieleni lub poprzez 
retencjonowanie i rozs>czanie w granicach własnej po-
sesji, a z zanieczyszczonych powierzchni utwardzonych 
poprzez zbiorniki retencyjno-infi ltracyjne lub studnie 
chłonne po oczyszczeniu w separatorach substancji 
ropopochodnych i oczyszczalnikach (odstojnikach wi-
rowych).

d) ElektrycznoWć – z sieci elektroenergetycznej.
e) Zaopatrzenie w ciepło – z indywidualnych proekologicz-

nych (nie emisyjnych lub nisko emisyjnych) aródeł ciepła; 
dopuszcza siC dogrzewanie poprzez kominki opalane 
drewnem.

f)   Usuwanie odpadów – selekcjonowanie i wywóz do 
miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku.

10. Stawka procentowa – 30%.
11. Informacje i postulaty nie bCd>ce ustaleniami planu – nie 

ustala siC.
60) KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZA-

GOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI 
OBRBBU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA 
CZBVCI CENTRUM MIASTA

1. Oznaczenie terenu: 60.MU
2. Powierzchnia: 0,52 ha
3. Przeznaczenie terenu: Tereny zabudowy usługowej, miesz-

kaniowej jednorodzinnej, mieszkaniowej jednorodzinnej z 
usługami.

4. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania 
terenu:
4.1. Warunki urbanistyczne:
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a) wielkoWć działki – nie mniejsza nic w stanie istniej>-
cym;

b) powierzchnia zabudowy – do 30%;
c) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej nic 40%;
d) linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu;
e) mała architektura:

— Wmietniki – wbudowane lub wolno stoj>ce, zadaszone 
o wielkoWci dostosowanej do wymogów segregacji 
odpadów;

— dopuszcza siC oWwietlenie według indywidualnych 
uwarunkowaM;

— dopuszcza siC ogrodzenia acurowe o wysokoWci do 
1,5 m z wykluczeniem przCseł betonowych prefabry-
kowanych;

f)   dopuszcza siC zagospodarowanie tymczasowe i loka-
lizacjC tymczasowych obiektów budowlanych wraz z 
instalacjami i urz>dzeniami technicznymi:
— na terenie dopuszczalnej lokalizacji zabudowy 

– dopuszcza siC obiekty tymczasowe zwi>zane 
funkcjonalnie z zabudow> istniej>c> i zrealizowan> 
na podstawie ustaleM niniejszej uchwały;

— w trakcie budowy, na terenie objCtym pozwoleniem na 
budowC – w zakresie odpowiednim do prowadzonych 
prac budowlanych;

g) inne:
— istniej>ce zagospodarowania terenu przekraczaj>ce 

parametry warunków urbanistycznych ustalone w 
punkcie 4.1. a)-c) uznaje siC za zgodne z planem;

— zakazuje siC lokalizacji reklam z wyj>tkiem reklam 
na obiektach budowlanych, zwi>zanych z prowa-
dzon> działalnoWci>, w formie: napisów, plakatów i 
oWwietlonych plansz o powierzchni jednostkowej nie 
wiCkszej nic 1 m2 dostosowanej do uwarunkowaM 
wystCpuj>cych na działce lub w jej s>siedztwie;

— forma zabudowy – szeregowa;
— wprowadzenie form zieleni umacniaj>cych skarpy 

gatunkami pochodzenia rodzimego;
4.2. Zasady kształtowania zabudowy:
a) wysokoWć zabudowy:

— iloWć kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 
ucytkowe – do 3;

— do kalenicy – do 12 m;
b) szerokoWć elewacji frontowej – nie ustala siC;
c) geometria dachu:

— k>t nachylenia – od 30o do 45o;
— kształt dachu – minimum dwuspadowy, symetrycz-

ny;
— pokrycie – dachówka o naturalnym kolorze wypalonej 

gliny lub odcieni od szaroWci do grafi tu;
d) przekształcenia istniej>cej zabudowy:

— uznaje siC istniej>c> zabudowC, w tym zabudowC 
o parametrach przekraczaj>cych ustalone powycej 
regulacje jako zgodn> z planem;

— ustalenia dotycz>ce zasad kształtowania zabudowy 
w punkcie 4.2.a)-c) dotycz> równiec odbudowy, roz-
budowy czy nadbudowy istniej>cej zabudowy;

e) zasady kształtowania tymczasowych obiektów budow-
lanych:
— w trakcie budowy, na terenie objCtym pozwoleniem 

na budowC – dopuszcza siC tymczasowe obiekty 
budowlane o dowolnym gabarycie, formie, rodzaju 
konstrukcji i materiale;

— zwi>zanych funkcjonalnie z zabudow> istniej>c> i 
zrealizowan> na podstawie ustaleM niniejszej uchwa-
ły dopuszcza siC tymczasowe obiekty budowlane 
niepoł>czone trwale z gruntem, takie jak przekrycia 
namiotowe i powłoki pneumatyczne lub o trwałej 

rozbieralnej konstrukcji dostosowanej do formy za-
budowy, o powierzchni mierzonej po obrysie obiektu 
nie wiCkszej nic 50 m2 i wysokoWci do 5 m;

f)  inne – nie ustala siC.
4.3. Zagrocenia i ograniczenia:
a) obszar bezpoWredniego zagrocenia powodziowego; dla 

robót oraz czynnoWci, które mog> utrudnić ochronC przed 
powodzi>, wymagane jest uzyskanie od właWciwego 
terytorialnie organu zwolnienia z zakazów okreWlonych 
w Prawie Wodnym;

b) teren zagrocony zalaniem – wskutek podniesienia siC 
poziomu wody gruntowej do rzCdnej +1,25 m n.p.m.

5. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kultu-
rowego:
a) racjonalne wykorzystanie potencjału Wrodowiska i kształ-

towanie równowagi ekologicznej;
b) nie dopuszcza siC lokalizowania przedsiCwziCć, które w 

wyniku zalania mogłyby spowodować zanieczyszczenie 
Wrodowiska.

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 
dóbr kultury współczesnej – w oparciu o przepisy szcze-
gólne jak w pkt 7.c).

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-
gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:
a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-
wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie 
organem administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 
„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 
prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 
kompetencji Wojewody;

c) teren znajduje siC w granicach zabytkowego układu 
ruralistycznego wpisanego pod nr 1301 do rejestru 
zabytków woj. pomorskiego i na tej podstawie objCty 
jest Wcisł> ochron> konserwatorsk>; na wszelkie prace 
maj>ce wpływ na zachowanie i ekspozycjC walorów 
zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych nalecy 
uzyskać pozwolenie właWciwego konserwatora zabyt-
ków zgodnie z przepisami szczególnymi dotycz>cymi 
ochrony zabytków;

d) teren znajduje siC na obszarze bezpoWredniego zagro-
cenia powodzi> – zgodnie z zapisami punktu 4.3.

8. Zasady kształtowania systemów komunikacji:
a) dostCpnoWć drogowa – od ul. Nafciarzy, Rzeabiarzy i 

Plastyków;
b) wymagania parkingowe – zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 

niniejszej uchwały.
9. Zasady kształtowania infrastruktury:

a) Zaopatrzenie w wodC – z miejskiej sieci wodoci>go-
wej.

b) Odprowadzenie Wcieków komunalnych – do miejskiej 
mechaniczno-biologicznej oczyszczalni Wcieków.

c) Odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grun-
towych – powierzchniowo na tereny zieleni, poprzez 
retencjonowanie i rozs>czanie w granicach własnej 
posesji lub do miejskiej kanalizacji deszczowej.

d) ElektrycznoWć – z sieci elektroenergetycznej.
e) Zaopatrzenie w ciepło – z indywidualnych proekologicz-

nych (nie emisyjnych lub nisko emisyjnych) aródeł ciepła; 
dopuszcza siC dogrzewanie poprzez kominki opalane 
drewnem.

f)   Usuwanie odpadów – selekcjonowanie i wywóz do 
miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku.

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

11. Informacje i postulaty nie bCd>ce ustaleniami planu – nie 
ustala siC.
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61) KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZA-
GOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI 
OBRBBU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA 
CZBVCI CENTRUM MIASTA

1. Oznaczenie terenu: 61.MU
2. Powierzchnia: 0,34 ha
3. Przeznaczenie terenu: Tereny zabudowy usługowej, miesz-

kaniowej jednorodzinnej, mieszkaniowej jednorodzinnej z 
usługami.

4. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania 
terenu:
4.1. Warunki urbanistyczne:
a) wielkoWć działki – nie mniejsza nic w stanie istniej>-

cym;
b) powierzchnia zabudowy – do 30%;
c) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej nic 40%;
d) linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu;
e) mała architektura:

— Wmietniki – wbudowane lub wolno stoj>ce, zadaszone 
o wielkoWci dostosowanej do wymogów segregacji 
odpadów;

— dopuszcza siC oWwietlenie według indywidualnych 
uwarunkowaM;

— dopuszcza siC ogrodzenia acurowe o wysokoWci do 
1,5 m z wykluczeniem przCseł betonowych prefabry-
kowanych;

f)   dopuszcza siC zagospodarowanie tymczasowe i loka-
lizacjC tymczasowych obiektów budowlanych wraz z 
instalacjami i urz>dzeniami technicznymi:
— na terenie dopuszczalnej lokalizacji zabudowy 

– dopuszcza siC obiekty tymczasowe zwi>zane 
funkcjonalnie z zabudow> istniej>c> i zrealizowan> 
na podstawie ustaleM niniejszej uchwały;

— w trakcie budowy, na terenie objCtym pozwoleniem na 
budowC – w zakresie odpowiednim do prowadzonych 
prac budowlanych;

g) inne:
— istniej>ce zagospodarowania terenu przekraczaj>ce 

parametry warunków urbanistycznych ustalone w 
punkcie 4.1. a)-c) uznaje siC za zgodne z planem;

— zakazuje siC lokalizacji reklam z wyj>tkiem reklam 
na obiektach budowlanych, zwi>zanych z prowa-
dzon> działalnoWci>, w formie: napisów, plakatów i 
oWwietlonych plansz o powierzchni jednostkowej nie 
wiCkszej nic 1 m2 dostosowanej do uwarunkowaM 
wystCpuj>cych na działce lub w jej s>siedztwie;

— zakazuje siC prowadzenia prac technicznych powo-
duj>cych osuwanie siC skarpy.

4.2. Zasady kształtowania zabudowy:
a) wysokoWć zabudowy:

— iloWć kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 
ucytkowe – do 3;

— do kalenicy – do 12 m;
b) szerokoWć elewacji frontowej – nie wiCksza nic 15 m;
c) geometria dachu:

— k>t nachylenia – od 30o do 45o;
— kształt dachu – minimum dwuspadowy, symetrycz-

ny;
— pokrycie – dachówka o naturalnym kolorze wypalonej 

gliny lub odcieni od szaroWci do grafi tu;
d) przekształcenia istniej>cej zabudowy:

— uznaje siC istniej>c> zabudowC, w tym zabudowC 
o parametrach przekraczaj>cych ustalone powycej 
regulacje jako zgodn> z planem;

— ustalenia dotycz>ce zasad kształtowania zabudowy 
w punkcie 4.2.a)-c) dotycz> równiec odbudowy, roz-
budowy czy nadbudowy istniej>cej zabudowy;

— w przypadku rozbudowy budynków o dachach pła-
skich dopuszcza siC dachy płaskie w czCWci dobudo-
wanej; w przypadku nadbudowy – dachy zgodne z 
punktem 4.2. c);

e) zasady kształtowania tymczasowych obiektów budow-
lanych:
— w trakcie budowy, na terenie objCtym pozwoleniem 

na budowC – dopuszcza siC tymczasowe obiekty 
budowlane o dowolnym gabarycie, formie, rodzaju 
konstrukcji i materiale;

— zwi>zanych funkcjonalnie z zabudow> istniej>c> i 
zrealizowan> na podstawie ustaleM niniejszej uchwały 
– o trwałej rozbieralnej konstrukcji dostosowanej do 
formy zabudowy, o powierzchni mierzonej po obrysie 
obiektu nie wiCkszej nic 30 m2 i wysokoWci do 5 m;

f)  inne – nie ustala siC.
4.3. Zagrocenia i ograniczenia:
a) obszar bezpoWredniego zagrocenia powodziowego; dla 

robót oraz czynnoWci, które mog> utrudnić ochronC przed 
powodzi>, wymagane jest uzyskanie od właWciwego 
terytorialnie organu zwolnienia z zakazów okreWlonych 
w Prawie Wodnym;

b) teren zagrocony zalaniem:
— wskutek podniesienia siC poziomu wody gruntowej 

do rzCdnej +1,25 m n.p.m.;
— w wyniku spiCtrzeM sztormowych do rzCdnej ± 2,20 

m n.p.m.
5. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kultu-

rowego:
a) racjonalne wykorzystanie potencjału Wrodowiska i kształ-

towanie równowagi ekologicznej;
b) nie dopuszcza siC lokalizowania przedsiCwziCć, które w 

wyniku zalania mogłyby spowodować zanieczyszczenie 
Wrodowiska.

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 
dóbr kultury współczesnej – w oparciu o przepisy szcze-
gólne jak w pkt 7.c).

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-
gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:
a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-
wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie 
organem administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 
„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 
prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 
kompetencji Wojewody;

c) teren znajduje siC w granicach zabytkowego układu 
ruralistycznego wpisanego pod nr 1301 do rejestru 
zabytków woj. pomorskiego i na tej podstawie objCty 
jest Wcisł> ochron> konserwatorsk>; na wszelkie prace 
maj>ce wpływ na zachowanie i ekspozycjC walorów 
zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych nalecy 
uzyskać pozwolenie właWciwego konserwatora zabyt-
ków zgodnie z przepisami szczególnymi dotycz>cymi 
ochrony zabytków;

d) teren znajduje siC na obszarze bezpoWredniego zagro-
cenia powodzi> – zgodnie z zapisami punktu 4.3.

8. Zasady kształtowania systemów komunikacji:
a) dostCpnoWć drogowa – od ulic: Nafciarzy i Rzeabiarzy i 

poprzez istniej>ce zjazdy od GdaMskiej;
b) wymagania parkingowe – zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 

niniejszej uchwały.
9. Zasady kształtowania infrastruktury:

a) Zaopatrzenie w wodC – z miejskiej sieci wodoci>go-
wej.

b) Odprowadzenie Wcieków komunalnych – do miejskiej 
mechaniczno-biologicznej oczyszczalni Wcieków.
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c) Odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grun-
towych – powierzchniowo na tereny zieleni, poprzez 
retencjonowanie i rozs>czanie w granicach własnej 
posesji lub do miejskiej kanalizacji deszczowej.

d) ElektrycznoWć – z sieci elektroenergetycznej.
e) Zaopatrzenie w ciepło – z indywidualnych proekologicz-

nych (nie emisyjnych lub nisko emisyjnych) aródeł ciepła; 
dopuszcza siC dogrzewanie poprzez kominki opalane 
drewnem.

f)   Usuwanie odpadów – selekcjonowanie i wywóz do 
miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku.

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

11. Informacje i postulaty nie bCd>ce ustaleniami planu – nie 
ustala siC.

62) KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZA-
GOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI 
OBRBBU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA 
CZBVCI CENTRUM MIASTA

1. Oznaczenie terenu: 62.MU
2. Powierzchnia: 0,13 ha
3. Przeznaczenie terenu: Tereny zabudowy usługowej, miesz-

kaniowej jednorodzinnej, mieszkaniowej jednorodzinnej z 
usługami.

4. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania 
terenu:
4.1. Warunki urbanistyczne:
a) wielkoWć działki – nie mniejsza nic w stanie istniej>-

cym;
b) powierzchnia zabudowy – do 25%;
c) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej nic 40%;
d) linie zabudowy – nie ustala siC;
e) mała architektura:

— Wmietniki – wbudowane lub wolno stoj>ce, zadaszone 
o wielkoWci dostosowanej do wymogów segregacji 
odpadów;

— dopuszcza siC oWwietlenie według indywidualnych 
uwarunkowaM;

— dopuszcza siC ogrodzenia acurowe o wysokoWci do 
1,5 m z wykluczeniem przCseł betonowych prefabry-
kowanych;

f)   dopuszcza siC zagospodarowanie tymczasowe i loka-
lizacjC tymczasowych obiektów budowlanych wraz z 
instalacjami i urz>dzeniami technicznymi:
— w trakcie budowy, na terenie objCtym pozwoleniem na 

budowC – w zakresie odpowiednim do prowadzonych 
prac budowlanych;

g) inne:
— zakazuje siC lokalizacji reklam;
— istniej>ce zagospodarowania terenu przekraczaj>ce 

parametry warunków urbanistycznych ustalone w 
punkcie 4.1. a)-c) uznaje siC za zgodne z planem.

4.2. Zasady kształtowania zabudowy:
a) wysokoWć zabudowy:

— iloWć kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 
ucytkowe – do 3;

— do kalenicy – do 9 m;
b) szerokoWć elewacji frontowej – nie wiCksza nic 12 m;
c) geometria dachu:

— k>t nachylenia – do 45o

— kształt dachu – minimum dwuspadowy, symetryczny 
lub płaski;

— pokrycie – dachówka o naturalnym kolorze wypalonej 
gliny lub odcieni od szaroWci do grafi tu;

d) przekształcenia istniej>cej zabudowy:
— uznaje siC istniej>c> zabudowC w tym zabudowC 

o parametrach przekraczaj>cych ustalone powycej 
regulacje jako zgodn> z planem;

— ustalenia dotycz>ce zasad kształtowania zabudowy 
w punkcie 4.2.a)-c) dotycz> równiec odbudowy, roz-
budowy czy nadbudowy istniej>cej zabudowy;

— w przypadku rozbudowy budynków o dachach pła-
skich dopuszcza siC dachy płaskie w czCWci dobudo-
wanej; w przypadku nadbudowy – dachy zgodne z 
punktem 4.2. c);

e) zasady kształtowania tymczasowych obiektów budow-
lanych:
— w trakcie budowy, na terenie objCtym pozwoleniem 

na budowC – dopuszcza siC tymczasowe obiekty 
budowlane o dowolnym gabarycie, formie, rodzaju 
konstrukcji i materiale;

f)  inne – nie ustala siC.
4.3. Zagrocenia i ograniczenia – obszar bezpoWredniego 

zagrocenia powodziowego; dla robót oraz czynnoWci, 
które mog> utrudnić ochronC przed powodzi>, wy-
magane jest uzyskanie od właWciwego terytorialnie 
organu zwolnienia z zakazów okreWlonych w Prawie 
Wodnym.

5. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturo-
wego – racjonalne wykorzystanie potencjału Wrodowiska i 
kształtowanie równowagi ekologicznej.

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 
dóbr kultury współczesnej – w oparciu o przepisy szcze-
gólne jak w pkt 7.c).

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-
gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:
a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-
wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie 
organem administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 
„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 
prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 
kompetencji Wojewody;

c) teren znajduje siC w granicach zabytkowego układu 
ruralistycznego wpisanego pod nr 1301 do rejestru 
zabytków woj. pomorskiego i na tej podstawie objCty 
jest Wcisł> ochron> konserwatorsk>; na wszelkie prace 
maj>ce wpływ na zachowanie i ekspozycjC walorów 
zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych nalecy 
uzyskać pozwolenie właWciwego konserwatora zabyt-
ków zgodnie z przepisami szczególnymi dotycz>cymi 
ochrony zabytków;

d) teren znajduje siC na obszarze bezpoWredniego zagro-
cenia powodzi> – zgodnie z zapisami punktu 4.3.

8. Zasady kształtowania systemów komunikacji:
a) dostCpnoWć drogowa – dojazd od ci>gów pieszo 

– jezdnych 041.KD-X (ul. Plastyków) i 039.KD-X (ul. 
Rzeabiarzy), dojWcie od ci>gu pieszego 042.KD-X (ul. 
Rzeabiarzy);

b) wymagania parkingowe – zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 
niniejszej uchwały.

9. Zasady kształtowania infrastruktury:
a) Zaopatrzenie w wodC – z miejskiej sieci wodoci>go-

wej.
b) Odprowadzenie Wcieków komunalnych – do miejskiej 

mechaniczno-biologicznej oczyszczalni Wcieków.
c) Odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grun-

towych – powierzchniowo na tereny zieleni, poprzez 
retencjonowanie i rozs>czanie w granicach własnej 
posesji lub do miejskiej kanalizacji deszczowej.

d) ElektrycznoWć – z sieci elektroenergetycznej.
e) Zaopatrzenie w ciepło – z indywidualnych proekologicz-

nych (nie emisyjnych lub nisko emisyjnych) aródeł ciepła; 
dopuszcza siC dogrzewanie poprzez kominki opalane 
drewnem.
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f)   Usuwanie odpadów – selekcjonowanie i wywóz do 
miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku.

10. Stawka procentowa – 30%.
11. Informacje i postulaty nie bCd>ce ustaleniami planu – nie 

ustala siC.
63) KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZA-

GOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI 
OBRBBU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA 
CZBVCI CENTRUM MIASTA

1. Oznaczenie terenu: 63.MU
2. Powierzchnia: 0,28 ha
3. Przeznaczenie terenu: Tereny zabudowy usługowej, miesz-

kaniowej jednorodzinnej, mieszkaniowej jednorodzinnej 
z usługami. Istniej>ce ucytkowanie terenu uznaje siC za 
zgodne z planem.

4. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania 
terenu:
4.1. Warunki urbanistyczne:
a) wielkoWć działki – nie mniejsza nic w stanie istniej>-

cym;
b) powierzchnia zabudowy – do 30%;
c) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej nic 30%;
d) linie zabudowy – nie ustala siC;
e) mała architektura:

— Wmietniki – wbudowane lub wolno stoj>ce, zadaszone 
o wielkoWci dostosowanej do wymogów segregacji 
odpadów;

— dopuszcza siC oWwietlenie według indywidualnych 
uwarunkowaM;

— dopuszcza siC ogrodzenia acurowe o wysokoWci do 
1,5 m z wykluczeniem przCseł betonowych prefabry-
kowanych;

f)   dopuszcza siC zagospodarowanie tymczasowe i loka-
lizacjC tymczasowych obiektów budowlanych wraz z 
instalacjami i urz>dzeniami technicznymi:
— w trakcie budowy, na terenie objCtym pozwoleniem na 

budowC – w zakresie odpowiednim do prowadzonych 
prac budowlanych;

g) inne:
— zakazuje siC lokalizacji reklam;
— istniej>ce zagospodarowania terenu przekraczaj>ce 

parametry warunków urbanistycznych ustalone w 
punkcie 4.1. a)-c) uznaje siC za zgodne z planem.

4.2. Zasady kształtowania zabudowy:
a) wysokoWć zabudowy:

— iloWć kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 
ucytkowe – do 3;

— do kalenicy – do 9 m;
b) szerokoWć elewacji frontowej – nie wiCksza nic 15 m;
c) geometria dachu:

— k>t nachylenia – do 45o

— kształt dachu – minimum dwuspadowy, symetryczny 
lub płaski;

— pokrycie – dowolne o naturalnym kolorze wypalonej 
gliny lub odcieni od szaroWci do grafi tu;

d) przekształcenia istniej>cej zabudowy:
— uznaje siC istniej>c> zabudowC, w tym zabudowC 

o parametrach przekraczaj>cych ustalone powycej 
regulacje jako zgodn> z planem;

— ustalenia dotycz>ce zasad kształtowania zabudowy 
w punkcie 4.2.a)-c) dotycz> równiec odbudowy, 
rozbudowy czy nadbudowy istniej>cej zabudowy, 
z uwzglCdnieniem zapisów punktu 6. dotycz>cych 
zabudowy historycznej;

— w przypadku rozbudowy budynków o dachach pła-
skich dopuszcza siC dachy płaskie w czCWci dobudo-
wanej; w przypadku nadbudowy – dachy zgodne z 
punktem 4.2. c);

e) zasady kształtowania tymczasowych obiektów budow-
lanych:
— w trakcie budowy, na terenie objCtym pozwoleniem 

na budowC dopuszcza siC tymczasowe obiekty 
budowlane o dowolnym gabarycie, formie, rodzaju 
konstrukcji i materiale;

f)  inne – nie ustala siC.
4.3. Zagrocenia i ograniczenia – obszar bezpoWredniego 

zagrocenia powodziowego; dla robót oraz czynnoWci, 
które mog> utrudnić ochronC przed powodzi>, wy-
magane jest uzyskanie od właWciwego terytorialnie 
organu zwolnienia z zakazów okreWlonych w Prawie 
Wodnym.

5. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturo-
wego – racjonalne wykorzystanie potencjału Wrodowiska i 
kształtowanie równowagi ekologicznej.

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 
dóbr kultury współczesnej – w oparciu o przepisy szcze-
gólne jak w pkt 7.c).
a) obiekty zabytkowe (budynek mieszkalny i gospodar-

czy oraz nieruchomoWć gruntowa) przy ul. bołnierzy 1 
– ochrona nieruchomoWci gruntowej, form brył, kształtu 
dachów, materiału elewacji obu budynków, ceglanego 
detalu.

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-
gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:
a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-
wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie 
organem administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 
„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 
prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 
kompetencji Wojewody;

c) teren znajduje siC w granicach zabytkowego układu 
ruralistycznego wpisanego pod nr 1301 do rejestru 
zabytków woj. pomorskiego i na tej podstawie objCty 
jest Wcisł> ochron> konserwatorsk>; na wszelkie prace 
maj>ce wpływ na zachowanie i ekspozycjC walorów 
zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych nalecy 
uzyskać pozwolenie właWciwego konserwatora zabyt-
ków zgodnie z przepisami szczególnymi dotycz>cymi 
ochrony zabytków;

d) teren znajduje siC na obszarze bezpoWredniego zagro-
cenia powodzi> – zgodnie z zapisami punktu 4.3.

8. Zasady kształtowania systemów komunikacji:
a) dostCpnoWć drogowa – od ulic: bołnierzy, Plastyków, 

Rzeabiarzy i ci>gu pieszo-jezdnego 040.KD-X;
b) wymagania parkingowe – zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 

niniejszej uchwały.
9. Zasady kształtowania infrastruktury:

a) Zaopatrzenie w wodC – z miejskiej sieci wodoci>go-
wej.

b) Odprowadzenie Wcieków komunalnych – do miejskiej 
mechaniczno-biologicznej oczyszczalni Wcieków.

c) Odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grun-
towych – powierzchniowo na tereny zieleni, poprzez 
retencjonowanie i rozs>czanie w granicach własnej 
posesji lub do miejskiej kanalizacji deszczowej.

d) ElektrycznoWć – z sieci elektroenergetycznej.
e) Zaopatrzenie w ciepło – z indywidualnych proekologicz-

nych (nie emisyjnych lub nisko emisyjnych) aródeł ciepła; 
dopuszcza siC dogrzewanie poprzez kominki opalane 
drewnem.

f)   Usuwanie odpadów – selekcjonowanie i wywóz do 
miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku.

10. Stawka procentowa – 30%, nie dotyczy działek własnoWci 
Miasta Krynica Morska.
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11. Informacje i postulaty nie bCd>ce ustaleniami planu – nie 
ustala siC.

64) KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZA-
GOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI 
OBRBBU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA 
CZBVCI CENTRUM MIASTA

1. Oznaczenie terenu: 64.UT
2. Powierzchnia: 0,90 ha
3. Przeznaczenie terenu: Tereny zabudowy usługowej 

– turystyki, wypoczynku i rehabilitacji. Na posesji przy ul. 
GdaMskiej 139 dopuszcza siC budynki zrealizowane jako 
wielorodzinne z mieszkaniami do czasowego lub sezono-
wego przebywania (drugie mieszkania). Na działce dopusz-
cza siC lokalizacjC jednego mieszkania powycej parteru o 
powierzchni nie wiCkszej nic 120 m2.

4. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania 
terenu:
4.1. Warunki urbanistyczne:
a) wielkoWć działki – nie mniejsza nic 2000 m2;
b) powierzchnia zabudowy – do 20%;
c) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej nic 50%;
d) linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu;
e) mała architektura:

— Wmietniki – wbudowane lub wolno stoj>ce, zadaszone 
o wielkoWci dostosowanej do wymogów segregacji 
odpadów;

— dopuszcza siC oWwietlenie według indywidualnych 
uwarunkowaM;

— dopuszcza siC ogrodzenia acurowe o wysokoWci do 
1,5 m z wykluczeniem przCseł betonowych prefabry-
kowanych;

f)   dopuszcza siC zagospodarowanie tymczasowe i loka-
lizacjC tymczasowych obiektów budowlanych wraz z 
instalacjami i urz>dzeniami technicznymi:
— na terenie dopuszczalnej lokalizacji zabudowy 

– dopuszcza siC obiekty tymczasowe zwi>zane 
funkcjonalnie z zabudow> istniej>c> i zrealizowan> 
na podstawie ustaleM niniejszej uchwały;

— w trakcie budowy, na terenie objCtym pozwoleniem na 
budowC – w zakresie odpowiednim do prowadzonych 
prac budowlanych;

g) inne:
— zagospodarowanie formami zieleni umacniaj>cymi 

skarpy gatunkami pochodzenia rodzimego;
— teren do zagospodarowania zieleni> – wył>czenie z 

jakichkolwiek form penetracji przez ludzi poza zago-
spodarowanymi przejWciami (schody);

— forma zabudowy dostosowana do ukształtowania 
terenu, rozczłonkowana, tarasowa;

— dopuszcza siC lokalizacjC urz>dzeM parkowych, 
sportu i rekreacji wzbogacaj>cych formy wypoczynku 
i przedłucaj>ce przebywanie na wolnym powietrzu;

— zakazuje siC lokalizacji reklam z wyj>tkiem reklam 
na obiektach budowlanych, zwi>zanych z prowa-
dzon> działalnoWci>, w formie: napisów, plakatów i 
oWwietlonych plansz o powierzchni jednostkowej nie 
wiCkszej nic 1 m2 dostosowanej do uwarunkowaM 
wystCpuj>cych na działce lub w jej s>siedztwie.

4.2. Zasady kształtowania zabudowy:
a) wysokoWć zabudowy:

— iloWć kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 
ucytkowe – do 3;

— do kalenicy – do 12 m;
b) szerokoWć elewacji frontowej – nie wiCksza nic 30 m;
c) geometria dachu:

— k>t nachylenia – do 45o;
— kształt dachu – minimum dwuspadowy, symetryczny, 

na posesji przy ul. GdaMskiej 141 dopuszcza siC dach 
płaski;

— pokrycie – dowolne o naturalnym kolorze wypalonej 
gliny lub odcieni od szaroWci do grafi tu;

d) przekształcenia istniej>cej zabudowy:
— uznaje siC istniej>c> zabudowC, w tym zabudowC 

o parametrach przekraczaj>cych ustalone powycej 
regulacje jako zgodn> z planem;

— ustalenia dotycz>ce zasad kształtowania zabudowy 
w punkcie 4.2.a)-c) dotycz> równiec odbudowy, roz-
budowy czy nadbudowy istniej>cej zabudowy;

— dopuszcza siC nadbudowC budynków o dachach 
płaskich o kondygnacjC poddasza ucytkowego i wy-
sokoWci wycszej nic w pkt 4.2 a), bez realizacji Wcianki 
kolankowej i o nachyleniu połaci dachowej od 30o

do 45o;
e) zasady kształtowania tymczasowych obiektów budow-

lanych:
— w trakcie budowy, na terenie objCtym pozwoleniem 

na budowC – dopuszcza siC tymczasowe obiekty 
budowlane o dowolnym gabarycie, formie, rodzaju 
konstrukcji i materiale;

— zwi>zanych funkcjonalnie z zabudow> istniej>c> i 
zrealizowan> na podstawie ustaleM niniejszej uchwały 
– dopuszcza siC tymczasowe obiekty budowlane 
w formie, o przekryciu namiotowym, powłok pneu-
matycznych lub o trwałej rozbieralnej konstrukcji 
dostosowanej do formy zabudowy, o powierzchni 
mierzonej po obrysie obiektu nie wiCkszej nic 150 
m2 i wysokoWci do 5 m;

f)  inne – nie ustala siC.
4.3. Zagrocenia i ograniczenia:
a) obszar bezpoWredniego zagrocenia powodziowego; dla 

robót oraz czynnoWci, które mog> utrudnić ochronC przed 
powodzi>, wymagane jest uzyskanie od właWciwego 
terytorialnie organu zwolnienia z zakazów okreWlonych 
w Prawie Wodnym;

b) teren zagrocony zalaniem:
— wskutek podniesienia siC poziomu wody gruntowej 

do rzCdnej +1,25 m n.p.m.;
— w wyniku spiCtrzeM sztormowych do rzCdnej ± 2,20 

m n.p.m.
5. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kultu-

rowego:
a) racjonalne wykorzystanie potencjału Wrodowiska i kształ-

towanie równowagi ekologicznej;
b) nie dopuszcza siC lokalizowania przedsiCwziCć, które w 

wyniku zalania mogłyby spowodować zanieczyszczenie 
Wrodowiska.

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 
dóbr kultury współczesnej – w oparciu o przepisy szcze-
gólne jak w pkt 7.c).

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-
gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:
a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-
wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie 
organem administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 
„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 
prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 
kompetencji Wojewody;

c) fragment terenu znajduje siC w granicach zabytkowe-
go układu ruralistycznego wpisanego pod nr 1301 do 
rejestru zabytków woj. pomorskiego i na tej podstawie 
objCty jest Wcisł> ochron> konserwatorsk>; na wszelkie 
prace maj>ce wpływ na zachowanie i ekspozycjC walo-
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rów zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych nalecy 
uzyskać pozwolenie właWciwego konserwatora zabytków 
zgodnie z przepisami szczególnymi dotycz>cymi ochro-
ny zabytków;

d) teren znajduje siC na obszarze bezpoWredniego zagro-
cenia powodzi> – zgodnie z zapisami punktu 4.3.

8. Zasady kształtowania systemów komunikacji:
a) dostCpnoWć drogowa – od ul. GdaMskiej poprzez istnie-

j>ce zjazdy; dojWcie piesze od ul. Rzeabiarzy;
b) wymagania parkingowe – zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 

niniejszej uchwały.
9. Zasady kształtowania infrastruktury:

a) Zaopatrzenie w wodC – z miejskiej sieci wodoci>go-
wej.

b) Odprowadzenie Wcieków komunalnych – do miejskiej 
mechaniczno-biologicznej oczyszczalni Wcieków.

c) Odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grun-
towych – powierzchniowo na tereny zieleni lub poprzez 
retencjonowanie i rozs>czanie w granicach własnej po-
sesji, a z zanieczyszczonych powierzchni utwardzonych 
poprzez zbiorniki retencyjno-infi ltracyjne lub studnie 
chłonne po oczyszczeniu w separatorach substancji 
ropopochodnych i oczyszczalnikach (odstojnikach wi-
rowych).

d) ElektrycznoWć – z sieci elektroenergetycznej.
e) Zaopatrzenie w ciepło – z indywidualnych proekologicz-

nych (nie emisyjnych lub nisko emisyjnych) aródeł ciepła; 
dopuszcza siC dogrzewanie poprzez kominki opalane 
drewnem.

f)   Usuwanie odpadów – selekcjonowanie i wywóz do 
miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku.

10. Stawka procentowa – 30%.
11. Informacje i postulaty nie bCd>ce ustaleniami planu – nie 

ustala siC.
65) KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZA-

GOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI 
OBRBBU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA 
CZBVCI CENTRUM MIASTA

1. Oznaczenie terenu: 65.ZPL
2. Powierzchnia: 0,25 ha
3. Przeznaczenie terenu: Tereny parków leWnych.
4. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu:
4.1. Warunki urbanistyczne:
a) wielkoWć działki – nie ustala siC;
b) powierzchnia zabudowy – zakaz zabudowy;
c) powierzchnia biologicznie czynna – 100%;
d) linie zabudowy – nie ustala siC;
e) mała architektura:

— Wmietniki – przenoWne, w formie dostosowanej do 
zagospodarowania terenu;

— dopuszcza siC oWwietlenie według indywidualnych 
uwarunkowaM;

— dopuszcza siC lokalizacje urz>dzeM parkowych, w 
tym schodów terenowych;

f)  inne – zakazuje siC lokalizacji znaków reklamowych.
4.2. Zasady kształtowania zabudowy – nie ustala siC.
4.3. Zagrocenia i ograniczenia – obszar bezpoWredniego 

zagrocenia powodziowego; dla robót oraz czynnoWci, 
które mog> utrudnić ochronC przed powodzi>, wy-
magane jest uzyskanie od właWciwego terytorialnie 
organu zwolnienia z zakazów okreWlonych w Prawie 
Wodnym.

5. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturo-
wego – racjonalne wykorzystanie potencjału Wrodowiska i 
kształtowanie równowagi ekologicznej.

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 
dóbr kultury współczesnej – nie ustala siC.

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-
gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:
a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-
wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie 
organem administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 
„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 
prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 
kompetencji Wojewody;

c) teren znajduje siC na obszarze bezpoWredniego zagro-
cenia powodzi> – zgodnie z zapisami punktu 4.3.

8. Zasady kształtowania systemów komunikacji:
a) dostCpnoWć drogowa – od ul. bołnierzy i GdaMskiej;
b) wymagania parkingowe – nie ustala siC.

9. Zasady kształtowania infrastruktury:
a) Zaopatrzenie w wodC – z miejskiej sieci wodoci>go-

wej.
b) Odprowadzenie Wcieków komunalnych – nie ustala 

siC.
c) Odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grun-

towych – powierzchniowo.
d) ElektrycznoWć – z sieci elektroenergetycznej.
e) Zaopatrzenie w ciepło – nie ustala siC.
f)   Usuwanie odpadów – selekcjonowanie i wywóz do 

miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku.
10. Stawka procentowa – nie dotyczy.
11. Informacje i postulaty nie bCd>ce ustaleniami planu – nie 

ustala siC.
66) KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZA-

GOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI 
OBRBBU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA 
CZBVCI CENTRUM MIASTA

1. Oznaczenie terenu: 66.ZP
2. Powierzchnia: 0,23 ha
3. Przeznaczenie terenu: Tereny zieleni urz>dzonej.
4. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu:
4.1. Warunki urbanistyczne:
a) wielkoWć działki – nie ustala siC;
b) powierzchnia zabudowy – zakaz zabudowy;
c) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej nic 80%;
d) linie zabudowy – nie ustala siC;
e) mała architektura:

— Wmietniki – przenoWne, w formie dostosowanej do 
zagospodarowania terenu;

— dopuszcza siC oWwietlenie według indywidualnych 
uwarunkowaM;

— dopuszcza siC lokalizacjC urz>dzeM parkowych;
f)   inne:

— zakazuje siC lokalizacji znaków reklamowych;
— dopuszcza siC lokalizacje zbiornika retencyjnego na 

wody opadowe jako elementu zagospodarowania 
parku.

4.2. Zasady kształtowania zabudowy – nie ustala siC.
4.3. Zagrocenia i ograniczenia:
a) obszar bezpoWredniego zagrocenia powodziowego; dla 

robót oraz czynnoWci, które mog> utrudnić ochronC przed 
powodzi>, wymagane jest uzyskanie od właWciwego 
terytorialnie organu zwolnienia z zakazów okreWlonych 
w Prawie Wodnym;
b) teren zagrocony zalaniem – w wyniku spiCtrzeM 

sztormowych do rzCdnej ± 2,20 m n.p.m.
5. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturo-

wego – racjonalne wykorzystanie potencjału Wrodowiska i 
kształtowanie równowagi ekologicznej.

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 
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dóbr kultury współczesnej – w oparciu o przepisy szcze-
gólne jak w pkt 7.c).

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-
gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:
a) teren połocony jest w granicach morskiego portu ryba-

ckiego w Łysicy; wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i 
zagospodarowania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym 
terytorialnie organem administracji morskiej

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 
„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 
prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 
kompetencji Wojewody;

c) teren znajduje siC w granicach zabytkowego układu 
ruralistycznego wpisanego pod nr 1301 do rejestru 
zabytków woj. pomorskiego i na tej podstawie objCty 
jest Wcisł> ochron> konserwatorsk>; na wszelkie prace 
maj>ce wpływ na zachowanie i ekspozycjC walorów 
zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych nalecy 
uzyskać pozwolenie właWciwego konserwatora zabyt-
ków zgodnie z przepisami szczególnymi dotycz>cymi 
ochrony zabytków;

d) teren znajduje siC na obszarze bezpoWredniego zagro-
cenia powodzi> – zgodnie z zapisami punktu 4.3.

8. Zasady kształtowania systemów komunikacji:
a) dostCpnoWć drogowa – od ul. Górników poprzez ci>g 

pieszy na terenie 55.ZPL;
b) wymagania parkingowe – nie ustala siC.

9. Zasady kształtowania infrastruktury:
a) Zaopatrzenie w wodC – z miejskiej sieci wodoci>go-

wej.
b) Odprowadzenie Wcieków komunalnych – nie ustala 

siC.
c) Odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grun-

towych – powierzchniowo.
d) ElektrycznoWć – z sieci elektroenergetycznej.
e) Zaopatrzenie w ciepło – nie ustala siC.
f)   Usuwanie odpadów – selekcjonowanie i wywóz do 

miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku.
10. Stawka procentowa – nie dotyczy.
11. Informacje i postulaty nie bCd>ce ustaleniami planu – nie 

ustala siC.
67) KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZA-

GOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI 
OBRBBU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA 
CZBVCI CENTRUM MIASTA – DLA DRÓG I ULIC

1. Oznaczenie terenu: 01.KD-Z
2. Powierzchnia: 3,52 ha
3. Klasa i nazwa ulicy: Teren publicznej drogi zbiorczej – droga 

wojewódzka nr 501 (ul. GdaMska).
4. Minimalna szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych – zgodnie 

z rysunkiem planu.
5. Parkingi – nie dopuszcza siC parkowania w pasie drogo-

wym.
6. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu:

a) odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grun-
towych – z zanieczyszczonej powierzchni utwardzonej 
po oczyszczeniu w separatorach substancji ropopo-
chodnych i oczyszczalnikach (odstojnikach wirowych), 
zaprojektowanych dla przejmowania opadów o czCstoWci 
wystCpowania 1 raz na rok w czasie trwania 15 minut 
lecz o iloWci nie mniejszej nic powstaj>cej z opadów o 
natCceniu 77 litrów na sekundC na 1 hektar, w taki spo-
sób, aby w odpływie do odbiornika zawartoWć zawiesin 
ogólnych była nie wiCksza nic 100 mg/l, a substancji 
ropopochodnych – nie wiCksza nic 15 mg/l, do Zalewu 
WiWlanego poprzez kanały deszczowe uzbrojone w klapy 
zwrotne i pompy do odwodnienia terenu w okresach 

podwycszonego poziomu wody w Zalewie WiWlanym lub 
do innego systemu miejskiej kanalizacji deszczowej;

b) teren zagrocony zalaniem:
— wskutek podniesienia siC poziomu wody gruntowej do 

rzCdnej +1,25 m n.p.m.;
— w wyniku spiCtrzeM sztormowych do rzCdnej +2,20 m 

n.p.m.
7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-

gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:
a) czCWć terenu znajduje siC w granicach morskiego portu 

rybackiego w Łysicy – wszelkie zmiany sposobu ucyt-
kowania i zagospodarowania terenu nalecy uzgodnić 
z właWciwym terytorialnie organem administracji mor-
skiej;

b) czCWć terenu znajduje siC w pasie ochronnym brzegu 
morskiego – wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i 
zagospodarowania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym 
terytorialnie organem administracji morskiej;

c) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 
„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 
prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 
kompetencji Wojewody;

d) obszar bezpoWredniego zagrocenia powodziowego; dla 
robót oraz czynnoWci, które mog> utrudnić ochronC przed 
powodzi>, wymagane jest uzyskanie od właWciwego 
terytorialnie organu zwolnienia z zakazów okreWlonych 
w Prawie Wodnym;

e) fragment terenu znajduje siC w granicach zabytkowe-
go układu ruralistycznego wpisanego pod nr 1301 do 
rejestru zabytków woj. pomorskiego i na tej podstawie 
objCty jest Wcisł> ochron> konserwatorsk>; na wszelkie 
prace maj>ce wpływ na zachowanie i ekspozycjC walo-
rów zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych nalecy 
uzyskać pozwolenie właWciwego konserwatora zabytków 
zgodnie z przepisami szczególnymi dotycz>cymi ochro-
ny zabytków.

8. Stawka procentowa – nie dotyczy.
9. Inne zapisy:

a) dopuszcza siC lokalizacjC reklam w formie słupów 
reklamowych lub tablic informacyjnych zgrupowanych 
na jednym noWniku (stelacu); tablice informacyjne o 
jednolitej kolorystce i o powierzchni jednostkowej nie 
wiCkszej nic 0,5 m2;

b) dopuszcza siC wprowadzenie Wciecek rowerowych w 
pasie drogowym – zgodnie z rysunkiem planu.

68) KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZA-
GOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI 
OBRBBU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA 
CZBVCI CENTRUM MIASTA – DLA DRÓG I ULIC

1. Oznaczenie terenu: 02.KD-D
2. Powierzchnia: 0,95 ha
3. Klasa i nazwa ulicy: Teren publicznej drogi dojazdowej – ul. 

Przyjaani.
4. Minimalna szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych – zgodnie 

z rysunkiem planu.
5. Parkingi – nie dopuszcza siC parkowania w pasie drogo-

wym.
6. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu:

a) odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grun-
towych – z zanieczyszczonej powierzchni utwardzonej 
po oczyszczeniu w separatorach substancji ropopo-
chodnych i oczyszczalnikach (odstojnikach wirowych), 
zaprojektowanych dla przejmowania opadów o czCstoWci 
wystCpowania 1 raz na rok w czasie trwania 15 minut 
lecz o iloWci nie mniejszej nic powstaj>cej z opadów o 
natCceniu 77 litrów na sekundC na 1 hektar, w taki spo-
sób, aby w odpływie do odbiornika zawartoWć zawiesin 
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ogólnych była nie wiCksza nic 100 mg/l, a substancji 
ropopochodnych – nie wiCksza nic 15 mg/l, do Zalewu 
WiWlanego poprzez kanały deszczowe uzbrojone w klapy 
zwrotne i pompy do odwodnienia terenu w okresach 
podwycszonego poziomu wody w Zalewie WiWlanym lub 
do projektowanego zbiornika retencyjnego otwartego 
(stawu) zlokalizowanego na terenach zielonych lub do 
innego systemu miejskiej kanalizacji deszczowej;

b) teren zagrocony zalaniem wskutek podniesienia siC 
poziomu wody gruntowej do rzCdnej +1,25 m n.p.m.

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-
gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:
a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-
wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie 
organem administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 
„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 
prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 
kompetencji Wojewody;

c) obszar bezpoWredniego zagrocenia powodziowego; dla 
robót oraz czynnoWci, które mog> utrudnić ochronC przed 
powodzi>, wymagane jest uzyskanie od właWciwego 
terytorialnie organu zwolnienia z zakazów okreWlonych 
w Prawie Wodnym;

d) fragment terenu znajduje siC w granicach zabytkowe-
go układu ruralistycznego wpisanego pod nr 1301 do 
rejestru zabytków woj. pomorskiego i na tej podstawie 
objCty jest Wcisł> ochron> konserwatorsk>; na wszelkie 
prace maj>ce wpływ na zachowanie i ekspozycjC walo-
rów zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych nalecy 
uzyskać pozwolenie właWciwego konserwatora zabytków 
zgodnie z przepisami szczególnymi dotycz>cymi ochro-
ny zabytków.

8. Stawka procentowa – nie dotyczy.
9. Inne zapisy:

a) zakazuje siC lokalizacji reklam;
b) dopuszcza siC wprowadzenie Wciecek rowerowych w 

pasie drogowym.
69) KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZA-

GOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI 
OBRBBU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA 
CZBVCI CENTRUM MIASTA – DLA DRÓG I ULIC

1. Oznaczenie terenu: 03.KD-D
2. Powierzchnia: 0,32 ha
3. Klasa i nazwa ulicy: Teren publicznej drogi dojazdowej – 

ul. Portowa.
4. Minimalna szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych – zgodnie 

z rysunkiem planu.
5. Parkingi – nie dopuszcza siC parkowania w pasie drogo-

wym.
6. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu:

a) odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grun-
towych – z zanieczyszczonej powierzchni utwardzonej 
po oczyszczeniu w separatorach substancji ropopo-
chodnych i oczyszczalnikach (odstojnikach wirowych), 
zaprojektowanych dla przejmowania opadów o czCstoWci 
wystCpowania 1 raz na rok w czasie trwania 15 minut 
lecz o iloWci nie mniejszej nic powstaj>cej z opadów o 
natCceniu 77 litrów na sekundC na 1 hektar, w taki spo-
sób, aby w odpływie do odbiornika zawartoWć zawiesin 
ogólnych była nie wiCksza nic 100 mg/l, a substancji 
ropopochodnych – nie wiCksza nic 15 mg/l, do Zalewu 
WiWlanego poprzez kanały deszczowe uzbrojone w klapy 
zwrotne i pompy do odwodnienia terenu w okresach 
podwycszonego poziomu wody w Zalewie WiWlanym lub 
do innego systemu miejskiej kanalizacji deszczowej;

b) fragment terenu zagrocony zalaniem:

— wskutek podniesienia siC poziomu wody gruntowej do 
rzCdnej +1,25 m n.p.m.;

— w wyniku spiCtrzeM sztormowych do rzCdnej +2,20 m 
n.p.m.

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-
gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:
a) czCWć terenu znajduje siC w granicach morskiego portu 

rybackiego w Łysicy – wszelkie zmiany sposobu ucyt-
kowania i zagospodarowania terenu nalecy uzgodnić 
z właWciwym terytorialnie organem administracji mor-
skiej;

b) czCWć terenu znajduje siC w pasie ochronnym brzegu 
morskiego – wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i 
zagospodarowania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym 
terytorialnie organem administracji morskiej;

c) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 
„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 
prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 
kompetencji Wojewody;

d) obszar bezpoWredniego zagrocenia powodziowego; dla 
robót oraz czynnoWci, które mog> utrudnić ochronC przed 
powodzi>, wymagane jest uzyskanie od właWciwego 
terytorialnie organu zwolnienia z zakazów okreWlonych 
w Prawie Wodnym;

e) teren znajduje siC w granicach zabytkowego układu 
ruralistycznego wpisanego pod nr 1301 do rejestru 
zabytków woj. pomorskiego i na tej podstawie objCty 
jest Wcisł> ochron> konserwatorsk>; na wszelkie prace 
maj>ce wpływ na zachowanie i ekspozycjC walorów 
zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych nalecy 
uzyskać pozwolenie właWciwego konserwatora zabyt-
ków zgodnie z przepisami szczególnymi dotycz>cymi 
ochrony zabytków.

8. Stawka procentowa – nie dotyczy.
9. Inne zapisy:

a) dopuszcza siC lokalizacjC reklam w formie słupów 
reklamowych lub tablic informacyjnych zgrupowanych 
na jednym noWniku (stelacu); tablice informacyjne o 
jednolitej kolorystce i o powierzchni jednostkowej nie 
wiCkszej nic 0,5 m2;

b) dopuszcza siC wprowadzenie Wciecek rowerowych w 
pasie drogowym.

70) KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZA-
GOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI 
OBRBBU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA 
CZBVCI CENTRUM MIASTA – DLA DRÓG I ULIC

1. Oznaczenie terenu: 04.KD-X
2. Powierzchnia: 0,13 ha
3. Klasa i nazwa ulicy: Teren publicznego ci>gu pieszo-jezd-

nego – ul. Metalowców.
4. Minimalna szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych – zgodnie 

z rysunkiem planu.
5. Parkingi – nie dopuszcza siC parkowania w pasie drogo-

wym.
6. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu:

a) odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grun-
towych – z zanieczyszczonej powierzchni utwardzonej 
po oczyszczeniu w separatorach substancji ropopo-
chodnych i oczyszczalnikach (odstojnikach wirowych), 
zaprojektowanych dla przejmowania opadów o czCstoWci 
wystCpowania 1 raz na rok w czasie trwania 15 minut 
lecz o iloWci nie mniejszej nic powstaj>cej z opadów o 
natCceniu 77 litrów na sekundC na 1 hektar, w taki spo-
sób, aby w odpływie do odbiornika zawartoWć zawiesin 
ogólnych była nie wiCksza nic 100 mg/l, a substancji 
ropopochodnych – nie wiCksza nic 15 mg/l, do Zalewu 
WiWlanego poprzez kanały deszczowe uzbrojone w klapy 
zwrotne i pompy do odwodnienia terenu w okresach 
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podwycszonego poziomu wody w Zalewie WiWlanym lub 
do innego systemu miejskiej kanalizacji deszczowej;

b) teren zagrocony zalaniem wskutek podniesienia siC 
poziomu wody gruntowej do rzCdnej +1,25 m n.p.m.

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-
gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:
a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-
wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie 
organem administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 
„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 
prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 
kompetencji Wojewody;

c) obszar bezpoWredniego zagrocenia powodziowego; dla 
robót oraz czynnoWci, które mog> utrudnić ochronC przed 
powodzi>, wymagane jest uzyskanie od właWciwego 
terytorialnie organu zwolnienia z zakazów okreWlonych 
w Prawie Wodnym;

d) teren znajduje siC w granicach zabytkowego układu 
ruralistycznego wpisanego pod nr 1301 do rejestru 
zabytków woj. pomorskiego i na tej podstawie objCty 
jest Wcisł> ochron> konserwatorsk>; na wszelkie prace 
maj>ce wpływ na zachowanie i ekspozycjC walorów 
zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych nalecy 
uzyskać pozwolenie właWciwego konserwatora zabyt-
ków zgodnie z przepisami szczególnymi dotycz>cymi 
ochrony zabytków.

8. Stawka procentowa – nie dotyczy.
9. Inne zapisy – zakazuje siC lokalizacji reklam.
71) KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZA-

GOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI 
OBRBBU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA 
CZBVCI CENTRUM MIASTA – DLA DRÓG I ULIC

1. Oznaczenie terenu: 05.KD-D
2. Powierzchnia: 0,19 ha
3. Klasa i nazwa ulicy: Teren publicznej drogi dojazdowej – 

ul Lotników.
4. Minimalna szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych – 12 m 

z lokalnym przewCceniem do 10 m.
5. Parkingi – dopuszcza siC parkowanie w pasie drogowym.
6. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu:

a) odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grun-
towych – z zanieczyszczonej powierzchni utwardzonej 
po oczyszczeniu w separatorach substancji ropopo-
chodnych i oczyszczalnikach (odstojnikach wirowych), 
zaprojektowanych dla przejmowania opadów o czCstoWci 
wystCpowania 1 raz na rok w czasie trwania 15 minut 
lecz o iloWci nie mniejszej nic powstaj>cej z opadów o 
natCceniu 77 litrów na sekundC na 1 hektar, w taki spo-
sób, aby w odpływie do odbiornika zawartoWć zawiesin 
ogólnych była nie wiCksza nic 100 mg/l, a substancji 
ropopochodnych – nie wiCksza nic 15 mg/l, do projek-
towanego zbiornika retencyjnego otwartego (stawu) 
zlokalizowanego na terenach zielonych i nastCpnie do 
Zalewu WiWlanego lub do innego systemu miejskiej 
kanalizacji deszczowej;

b) teren zagrocony zalaniem wskutek podniesienia siC 
poziomu wody gruntowej do rzCdnej +1,25 m n.p.m.

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-
gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:
a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-
wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie 
organem administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 
„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 

prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 
kompetencji Wojewody;

c) obszar bezpoWredniego zagrocenia powodziowego; dla 
robót oraz czynnoWci, które mog> utrudnić ochronC przed 
powodzi>, wymagane jest uzyskanie od właWciwego 
terytorialnie organu zwolnienia z zakazów okreWlonych 
w Prawie Wodnym;

d) teren znajduje siC w granicach zabytkowego układu 
ruralistycznego wpisanego pod nr 1301 do rejestru 
zabytków woj. pomorskiego i na tej podstawie objCty 
jest Wcisł> ochron> konserwatorsk>; na wszelkie prace 
maj>ce wpływ na zachowanie i ekspozycjC walorów 
zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych nalecy 
uzyskać pozwolenie właWciwego konserwatora zabyt-
ków zgodnie z przepisami szczególnymi dotycz>cymi 
ochrony zabytków.

8. Stawka procentowa – nie dotyczy.
9. Inne zapisy – zakazuje siC lokalizacji reklam.
72) KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZA-

GOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI 
OBRBBU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA 
CZBVCI CENTRUM MIASTA – DLA DRÓG I ULIC

1. Oznaczenie terenu: 06.KDW
2. Powierzchnia: 0,12 ha
3. Klasa i nazwa ulicy: Tereny dróg wewnCtrznych.
4. Minimalna szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych – 12 m 

z lokalnym przewCceniem do 8 m.
5. Parkingi – nie dopuszcza siC parkowania w pasie drogo-

wym.
6. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu:

a) odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grun-
towych – z zanieczyszczonej powierzchni utwardzonej 
po oczyszczeniu w separatorach substancji ropopo-
chodnych i oczyszczalnikach (odstojnikach wirowych), 
zaprojektowanych dla przejmowania opadów o czCstoWci 
wystCpowania 1 raz na rok w czasie trwania 15 minut 
lecz o iloWci nie mniejszej nic powstaj>cej z opadów o 
natCceniu 77 litrów na sekundC na 1 hektar, w taki spo-
sób, aby w odpływie do odbiornika zawartoWć zawiesin 
ogólnych była nie wiCksza nic 100 mg/l, a substancji 
ropopochodnych – nie wiCksza nic 15 mg/l, do Zalewu 
WiWlanego poprzez kanały deszczowe uzbrojone w klapy 
zwrotne i pompy do odwodnienia terenu w okresach 
podwycszonego poziomu wody w Zalewie WiWlanym 
lub do innego systemu kanalizacji deszczowej;

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-
gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:
a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-
wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie 
organem administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 
„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 
prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 
kompetencji Wojewody;

c) obszar bezpoWredniego zagrocenia powodziowego; dla 
robót oraz czynnoWci, które mog> utrudnić ochronC przed 
powodzi>, wymagane jest uzyskanie od właWciwego 
terytorialnie organu zwolnienia z zakazów okreWlonych 
w Prawie Wodnym;

d) teren znajduje siC w granicach zabytkowego układu 
ruralistycznego wpisanego pod nr 1301 do rejestru 
zabytków woj. pomorskiego i na tej podstawie objCty 
jest Wcisł> ochron> konserwatorsk>; na wszelkie prace 
maj>ce wpływ na zachowanie i ekspozycjC walorów 
zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych nalecy 
uzyskać pozwolenie właWciwego konserwatora zabyt-
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ków zgodnie z przepisami szczególnymi dotycz>cymi 
ochrony zabytków.

8. Stawka procentowa – nie dotyczy.
9. Inne zapisy – zakazuje siC lokalizacji reklam.
73) KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZA-

GOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI 
OBRBBU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA 
CZBVCI CENTRUM MIASTA – DLA DRÓG I ULIC

1. Oznaczenie terenu: 07.KD-X
2. Powierzchnia: 0,15 ha
3. Klasa i nazwa ulicy: Teren publicznego ci>gu pieszo-jezd-

nego – ul. LeWna.
4. Minimalna szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych – 

5,5 m.
5. Parkingi – nie dopuszcza siC parkowania w pasie drogo-

wym.
6. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu:

a) odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grun-
towych – z zanieczyszczonej powierzchni utwardzonej 
po oczyszczeniu w separatorach substancji ropopo-
chodnych i oczyszczalnikach (odstojnikach wirowych), 
zaprojektowanych dla przejmowania opadów o czCstoWci 
wystCpowania 1 raz na rok w czasie trwania 15 minut 
lecz o iloWci nie mniejszej nic powstaj>cej z opadów o 
natCceniu 77 litrów na sekundC na 1 hektar, w taki spo-
sób, aby w odpływie do odbiornika zawartoWć zawiesin 
ogólnych była nie wiCksza nic 100 mg/l, a substancji 
ropopochodnych – nie wiCksza nic 15 mg/l, do Zalewu 
WiWlanego poprzez kanały deszczowe uzbrojone w klapy 
zwrotne i pompy do odwodnienia terenu w okresach 
podwycszonego poziomu wody w Zalewie WiWlanym lub 
do innego systemu miejskiej kanalizacji deszczowej;

b) teren zagrocony zalaniem wskutek podniesienia siC 
poziomu wody gruntowej do rzCdnej +1,25 m n.p.m.

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-
gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:
a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-
wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie 
organem administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 
„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 
prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 
kompetencji Wojewody;

c) obszar bezpoWredniego zagrocenia powodziowego; dla 
robót oraz czynnoWci, które mog> utrudnić ochronC przed 
powodzi>, wymagane jest uzyskanie od właWciwego 
terytorialnie organu zwolnienia z zakazów okreWlonych 
w Prawie Wodnym;

d) teren znajduje siC w granicach zabytkowego układu 
ruralistycznego wpisanego pod nr 1301 do rejestru 
zabytków woj. pomorskiego i na tej podstawie objCty 
jest Wcisł> ochron> konserwatorsk>; na wszelkie prace 
maj>ce wpływ na zachowanie i ekspozycjC walorów 
zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych nalecy 
uzyskać pozwolenie właWciwego konserwatora zabyt-
ków zgodnie z przepisami szczególnymi dotycz>cymi 
ochrony zabytków.

8. Stawka procentowa – nie dotyczy.
9. Inne zapisy – zakazuje siC lokalizacji reklam.
74) KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZA-

GOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI 
OBRBBU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA 
CZBVCI CENTRUM MIASTA – DLA DRÓG I ULIC

1. Oznaczenie terenu: 08.KD-X
2. Powierzchnia: 0,12 ha
3. Klasa i nazwa ulicy: Teren publicznego ci>gu pieszo-jezd-

nego – ul. Wasilewskiego.

4. Minimalna szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych – 5 m.
5. Parkingi – dopuszcza siC parkowanie w pasie drogowym.
6. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu:

a) odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grun-
towych – z zanieczyszczonej powierzchni utwardzonej 
po oczyszczeniu w separatorach substancji ropopo-
chodnych i oczyszczalnikach (odstojnikach wirowych), 
zaprojektowanych dla przejmowania opadów o czCstoWci 
wystCpowania 1 raz na rok w czasie trwania 15 minut 
lecz o iloWci nie mniejszej nic powstaj>cej z opadów o 
natCceniu 77 litrów na sekundC na 1 hektar, w taki spo-
sób, aby w odpływie do odbiornika zawartoWć zawiesin 
ogólnych była nie wiCksza nic 100 mg/l, a substancji 
ropopochodnych – nie wiCksza nic 15 mg/l, do Zalewu 
WiWlanego poprzez kanały deszczowe uzbrojone w klapy 
zwrotne i pompy do odwodnienia terenu w okresach 
podwycszonego poziomu wody w Zalewie WiWlanym lub 
do innego systemu miejskiej kanalizacji deszczowej;

b) teren zagrocony zalaniem wskutek podniesienia siC 
poziomu wody gruntowej do rzCdnej +1,25 m n.p.m.

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-
gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:
a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-
wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie 
organem administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 
„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 
prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 
kompetencji Wojewody;

c) obszar bezpoWredniego zagrocenia powodziowego; dla 
robót oraz czynnoWci, które mog> utrudnić ochronC przed 
powodzi>, wymagane jest uzyskanie od właWciwego 
terytorialnie organu zwolnienia z zakazów okreWlonych 
w Prawie Wodnym;

d) teren znajduje siC w granicach zabytkowego układu 
ruralistycznego wpisanego pod nr 1301 do rejestru 
zabytków woj. pomorskiego i na tej podstawie objCty 
jest Wcisł> ochron> konserwatorsk>; na wszelkie prace 
maj>ce wpływ na zachowanie i ekspozycjC walorów 
zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych nalecy 
uzyskać pozwolenie właWciwego konserwatora zabyt-
ków zgodnie z przepisami szczególnymi dotycz>cymi 
ochrony zabytków.

8. Stawka procentowa – nie dotyczy.
9. Inne zapisy – zakazuje siC lokalizacji reklam.
75) KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZA-

GOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI 
OBRBBU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA 
CZBVCI CENTRUM MIASTA – DLA DRÓG I ULIC

1. Oznaczenie terenu: 09.KD-X
2. Powierzchnia: 0,02 ha
3. Klasa i nazwa ulicy: Teren publicznego ci>gu pieszo-jezd-

nego.
4. Minimalna szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych – 5 m.
5. Parkingi – nie dopuszcza siC parkowania w pasie drogo-

wym.
6. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu:

a) odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grun-
towych – z zanieczyszczonej powierzchni utwardzonej 
po oczyszczeniu w separatorach substancji ropopo-
chodnych i oczyszczalnikach (odstojnikach wirowych), 
zaprojektowanych dla przejmowania opadów o czCstoWci 
wystCpowania 1 raz na rok w czasie trwania 15 minut 
lecz o iloWci nie mniejszej nic powstaj>cej z opadów o 
natCceniu 77 litrów na sekundC na 1 hektar, w taki spo-
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sób, aby w odpływie do odbiornika zawartoWć zawiesin 
ogólnych była nie wiCksza nic 100 mg/l, a substancji 
ropopochodnych – nie wiCksza nic 15 mg/l, do Zalewu 
WiWlanego poprzez kanały deszczowe uzbrojone w klapy 
zwrotne i pompy do odwodnienia terenu w okresach 
podwycszonego poziomu wody w Zalewie WiWlanym lub 
do innego systemu miejskiej kanalizacji deszczowej;

b) teren zagrocony zalaniem wskutek podniesienia siC 
poziomu wody gruntowej do rzCdnej +1,25 m n.p.m.

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-
gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:
a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-
wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie 
organem administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 
„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 
prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 
kompetencji Wojewody;

c) obszar bezpoWredniego zagrocenia powodziowego; dla 
robót oraz czynnoWci, które mog> utrudnić ochronC przed 
powodzi>, wymagane jest uzyskanie od właWciwego 
terytorialnie organu zwolnienia z zakazów okreWlonych 
w Prawie Wodnym;

d) teren znajduje siC w granicach zabytkowego układu 
ruralistycznego wpisanego pod nr 1301 do rejestru 
zabytków woj. pomorskiego i na tej podstawie objCty 
jest Wcisł> ochron> konserwatorsk>; na wszelkie prace 
maj>ce wpływ na zachowanie i ekspozycjC walorów 
zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych nalecy 
uzyskać pozwolenie właWciwego konserwatora zabyt-
ków zgodnie z przepisami szczególnymi dotycz>cymi 
ochrony zabytków.

8. Stawka procentowa – nie dotyczy.
9. Inne zapisy – zakazuje siC lokalizacji reklam.
76) KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZA-

GOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI 
OBRBBU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA 
CZBVCI CENTRUM MIASTA – DLA DRÓG I ULIC

1. Oznaczenie terenu: 010.KD-X
2. Powierzchnia: 0,01 ha
3. Klasa i nazwa ulicy: Teren publicznego ci>gu pieszo-jezd-

nego.
4. Minimalna szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych – zgodnie 

z istniej>cym wydzieleniem.
5. Parkingi – nie dopuszcza siC parkowania w pasie drogo-

wym.
6. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu:

a) odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grun-
towych – z zanieczyszczonej powierzchni utwardzonej 
po oczyszczeniu w separatorach substancji ropopo-
chodnych i oczyszczalnikach (odstojnikach wirowych), 
zaprojektowanych dla przejmowania opadów o czCstoWci 
wystCpowania 1 raz na rok w czasie trwania 15 minut 
lecz o iloWci nie mniejszej nic powstaj>cej z opadów o 
natCceniu 77 litrów na sekundC na 1 hektar, w taki spo-
sób, aby w odpływie do odbiornika zawartoWć zawiesin 
ogólnych była nie wiCksza nic 100 mg/l, a substancji 
ropopochodnych – nie wiCksza nic 15 mg/l, do Zalewu 
WiWlanego poprzez kanały deszczowe uzbrojone w klapy 
zwrotne i pompy do odwodnienia terenu w okresach 
podwycszonego poziomu wody w Zalewie WiWlanym lub 
do innego systemu miejskiej kanalizacji deszczowej;

b) teren zagrocony zalaniem wskutek podniesienia siC 
poziomu wody gruntowej do rzCdnej +1,25 m n.p.m.

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-
gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:

a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 
– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-
wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie 
organem administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 
„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 
prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 
kompetencji Wojewody;

c) obszar bezpoWredniego zagrocenia powodziowego; dla 
robót oraz czynnoWci, które mog> utrudnić ochronC przed 
powodzi>, wymagane jest uzyskanie od właWciwego 
terytorialnie organu zwolnienia z zakazów okreWlonych 
w Prawie Wodnym;

d) teren znajduje siC w granicach zabytkowego układu 
ruralistycznego wpisanego pod nr 1301 do rejestru 
zabytków woj. pomorskiego i na tej podstawie objCty 
jest Wcisł> ochron> konserwatorsk>; na wszelkie prace 
maj>ce wpływ na zachowanie i ekspozycjC walorów 
zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych nalecy 
uzyskać pozwolenie właWciwego konserwatora zabyt-
ków zgodnie z przepisami szczególnymi dotycz>cymi 
ochrony zabytków.

8. Stawka procentowa – nie dotyczy.
9. Inne zapisy – zakazuje siC lokalizacji reklam.
77) KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZA-

GOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI 
OBRBBU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA 
CZBVCI CENTRUM MIASTA – DLA DRÓG I ULIC

1. Oznaczenie terenu: 011.KD-X
2. Powierzchnia: 0,08 ha
3. Klasa i nazwa ulicy: Teren publicznego ci>gu pieszo-jezd-

nego – ul. Brzozowa.
4. Minimalna szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych – zgodnie 

z rysunkiem planu.
5. Parkingi – nie dopuszcza siC parkowania w pasie drogo-

wym.
6. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu:

a) odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grun-
towych – z zanieczyszczonej powierzchni utwardzonej 
po oczyszczeniu w separatorach substancji ropopo-
chodnych i oczyszczalnikach (odstojnikach wirowych), 
zaprojektowanych dla przejmowania opadów o czCstoWci 
wystCpowania 1 raz na rok w czasie trwania 15 minut 
lecz o iloWci nie mniejszej nic powstaj>cej z opadów o 
natCceniu 77 litrów na sekundC na 1 hektar, w taki spo-
sób, aby w odpływie do odbiornika zawartoWć zawiesin 
ogólnych była nie wiCksza nic 100 mg/l, a substancji 
ropopochodnych – nie wiCksza nic 15 mg/l, do Zalewu 
WiWlanego poprzez kanały deszczowe uzbrojone w klapy 
zwrotne i pompy do odwodnienia terenu w okresach 
podwycszonego poziomu wody w Zalewie WiWlanym lub 
do innego systemu miejskiej kanalizacji deszczowej;

b) teren zagrocony zalaniem wskutek podniesienia siC 
poziomu wody gruntowej do rzCdnej +1,25 m n.p.m.

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-
gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:
a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-
wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie 
organem administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 
„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 
prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 
kompetencji Wojewody;

c) obszar bezpoWredniego zagrocenia powodziowego; dla 
robót oraz czynnoWci, które mog> utrudnić ochronC przed 
powodzi>, wymagane jest uzyskanie od właWciwego 
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terytorialnie organu zwolnienia z zakazów okreWlonych 
w Prawie Wodnym;

d) teren znajduje siC w granicach zabytkowego układu 
ruralistycznego wpisanego pod nr 1301 do rejestru 
zabytków woj. pomorskiego i na tej podstawie objCty 
jest Wcisł> ochron> konserwatorsk>; na wszelkie prace 
maj>ce wpływ na zachowanie i ekspozycjC walorów 
zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych nalecy 
uzyskać pozwolenie właWciwego konserwatora zabyt-
ków zgodnie z przepisami szczególnymi dotycz>cymi 
ochrony zabytków.

8. Stawka procentowa – nie dotyczy.
9. Inne zapisy – zakazuje siC lokalizacji reklam.
78) KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZA-

GOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI 
OBRBBU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA 
CZBVCI CENTRUM MIASTA – DLA DRÓG I ULIC

1. Oznaczenie terenu: 012.KD-X
2. Powierzchnia: 0,01 ha
3. Klasa i nazwa ulicy: Teren publicznego ci>gu pieszo-jezd-

nego.
4. Minimalna szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych – zgodnie 

z istniej>cym wydzieleniem.
5. Parkingi – nie dopuszcza siC parkowania w pasie drogo-

wym.
6. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu:

a) odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grun-
towych – z zanieczyszczonej powierzchni utwardzonej 
po oczyszczeniu w separatorach substancji ropopo-
chodnych i oczyszczalnikach (odstojnikach wirowych), 
zaprojektowanych dla przejmowania opadów o czCstoWci 
wystCpowania 1 raz na rok w czasie trwania 15 minut 
lecz o iloWci nie mniejszej nic powstaj>cej z opadów o 
natCceniu 77 litrów na sekundC na 1 hektar, w taki spo-
sób, aby w odpływie do odbiornika zawartoWć zawiesin 
ogólnych była nie wiCksza nic 100 mg/l, a substancji 
ropopochodnych – nie wiCksza nic 15 mg/l, do Zalewu 
WiWlanego poprzez kanały deszczowe uzbrojone w klapy 
zwrotne i pompy do odwodnienia terenu w okresach 
podwycszonego poziomu wody w Zalewie WiWlanym lub 
do innego systemu miejskiej kanalizacji deszczowej;

b) teren zagrocony zalaniem wskutek podniesienia siC 
poziomu wody gruntowej do rzCdnej +1,25 m n.p.m.

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-
gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:
a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-
wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie 
organem administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 
„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 
prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 
kompetencji Wojewody;

c) obszar bezpoWredniego zagrocenia powodziowego; dla 
robót oraz czynnoWci, które mog> utrudnić ochronC przed 
powodzi>, wymagane jest uzyskanie od właWciwego 
terytorialnie organu zwolnienia z zakazów okreWlonych 
w Prawie Wodnym;

d) teren znajduje siC w granicach zabytkowego układu 
ruralistycznego wpisanego pod nr 1301 do rejestru 
zabytków woj. pomorskiego i na tej podstawie objCty 
jest Wcisł> ochron> konserwatorsk>; na wszelkie prace 
maj>ce wpływ na zachowanie i ekspozycjC walorów 
zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych nalecy 
uzyskać pozwolenie właWciwego konserwatora zabyt-
ków zgodnie z przepisami szczególnymi dotycz>cymi 
ochrony zabytków.

8. Stawka procentowa – nie dotyczy.
9. Inne zapisy – zakazuje siC lokalizacji reklam.
79) KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZA-

GOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI 
OBRBBU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA 
CZBVCI CENTRUM MIASTA – DLA DRÓG I ULIC

1. Oznaczenie terenu: 013.KD-X
2. Powierzchnia: 0,05 ha
3. Klasa i nazwa ulicy: Teren publicznego ci>gu pieszo-jezd-

nego – ul. Olchowa.
4. Minimalna szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych – zgodnie 

z istniej>cym wydzieleniem.
5. Parkingi – nie dopuszcza siC parkowania w pasie drogo-

wym.
6. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu:

a) odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grun-
towych – z zanieczyszczonej powierzchni utwardzonej 
po oczyszczeniu w separatorach substancji ropopo-
chodnych i oczyszczalnikach (odstojnikach wirowych), 
zaprojektowanych dla przejmowania opadów o czCstoWci 
wystCpowania 1 raz na rok w czasie trwania 15 minut 
lecz o iloWci nie mniejszej nic powstaj>cej z opadów o 
natCceniu 77 litrów na sekundC na 1 hektar, w taki spo-
sób, aby w odpływie do odbiornika zawartoWć zawiesin 
ogólnych była nie wiCksza nic 100 mg/l, a substancji 
ropopochodnych – nie wiCksza nic 15 mg/l, do Zalewu 
WiWlanego poprzez kanały deszczowe uzbrojone w klapy 
zwrotne i pompy do odwodnienia terenu w okresach 
podwycszonego poziomu wody w Zalewie WiWlanym lub 
do innego systemu miejskiej kanalizacji deszczowej;

b) teren zagrocony zalaniem wskutek podniesienia siC 
poziomu wody gruntowej do rzCdnej +1,25 m n.p.m.

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-
gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:
a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-
wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie 
organem administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 
„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 
prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 
kompetencji Wojewody;

c) obszar bezpoWredniego zagrocenia powodziowego; dla 
robót oraz czynnoWci, które mog> utrudnić ochronC przed 
powodzi>, wymagane jest uzyskanie od właWciwego 
terytorialnie organu zwolnienia z zakazów okreWlonych 
w Prawie Wodnym;

d) teren znajduje siC w granicach zabytkowego układu 
ruralistycznego wpisanego pod nr 1301 do rejestru 
zabytków woj. pomorskiego i na tej podstawie objCty 
jest Wcisł> ochron> konserwatorsk>; na wszelkie prace 
maj>ce wpływ na zachowanie i ekspozycjC walorów 
zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych nalecy 
uzyskać pozwolenie właWciwego konserwatora zabyt-
ków zgodnie z przepisami szczególnymi dotycz>cymi 
ochrony zabytków.

8. Stawka procentowa – nie dotyczy.
9. Inne zapisy – zakazuje siC lokalizacji reklam.
80) KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZA-

GOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI 
OBRBBU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA 
CZBVCI CENTRUM MIASTA – DLA DRÓG I ULIC

1. Oznaczenie terenu: 014.KD-D
2. Powierzchnia: 0,12 ha
3. Klasa i nazwa ulicy: Teren publicznej drogi dojazdowej – ul. 

Lotników.
4. Minimalna szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych – 8 m.
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5. Parkingi – nie dopuszcza siC parkowania w pasie drogo-
wym.

6. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu:
a) odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grun-

towych – z zanieczyszczonej powierzchni utwardzonej 
po oczyszczeniu w separatorach substancji ropopo-
chodnych i oczyszczalnikach (odstojnikach wirowych), 
zaprojektowanych dla przejmowania opadów o czCstoWci 
wystCpowania 1 raz na rok w czasie trwania 15 minut 
lecz o iloWci nie mniejszej nic powstaj>cej z opadów o 
natCceniu 77 litrów na sekundC na 1 hektar, w taki spo-
sób, aby w odpływie do odbiornika zawartoWć zawiesin 
ogólnych była nie wiCksza nic 100 mg/l, a substancji 
ropopochodnych – nie wiCksza nic 15 mg/l, do projek-
towanego zbiornika retencyjnego otwartego (stawu) 
zlokalizowanego na terenach zielonych i nastCpnie do 
Zalewu WiWlanego lub do innego systemu miejskiej 
kanalizacji deszczowej;

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-
gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:
a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-
wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie 
organem administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 
„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 
prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 
kompetencji Wojewody;

c) obszar bezpoWredniego zagrocenia powodziowego; dla 
robót oraz czynnoWci, które mog> utrudnić ochronC przed 
powodzi>, wymagane jest uzyskanie od właWciwego 
terytorialnie organu zwolnienia z zakazów okreWlonych 
w Prawie Wodnym;

d) teren znajduje siC w granicach zabytkowego układu 
ruralistycznego wpisanego pod nr 1301 do rejestru 
zabytków woj. pomorskiego i na tej podstawie objCty 
jest Wcisł> ochron> konserwatorsk>; na wszelkie prace 
maj>ce wpływ na zachowanie i ekspozycjC walorów 
zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych nalecy 
uzyskać pozwolenie właWciwego konserwatora zabyt-
ków zgodnie z przepisami szczególnymi dotycz>cymi 
ochrony zabytków.

8. Stawka procentowa – nie dotyczy.
9. Inne zapisy – zakazuje siC lokalizacji reklam.
81) KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZA-

GOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI 
OBRBBU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA 
CZBVCI CENTRUM MIASTA – DLA DRÓG I ULIC

1. Oznaczenie terenu: 015.KD-X
2. Powierzchnia: 0,07 ha
3. Klasa i nazwa ulicy: Teren publicznego ci>gu pieszo-jezd-

nego – ul. Tkaczy.
4. Minimalna szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych – zgodnie 

z istniej>cym wydzieleniem.
5. Parkingi – nie dopuszcza siC parkowania w pasie drogo-

wym.
6. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu:

a) odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grun-
towych – z zanieczyszczonej powierzchni utwardzonej 
po oczyszczeniu w separatorach substancji ropopo-
chodnych i oczyszczalnikach (odstojnikach wirowych), 
zaprojektowanych dla przejmowania opadów o czCstoWci 
wystCpowania 1 raz na rok w czasie trwania 15 minut 
lecz o iloWci nie mniejszej nic powstaj>cej z opadów o 
natCceniu 77 litrów na sekundC na 1 hektar, w taki spo-
sób, aby w odpływie do odbiornika zawartoWć zawiesin 
ogólnych była nie wiCksza nic 100 mg/l, a substancji 

ropopochodnych – nie wiCksza nic 15 mg/l, do projek-
towanego zbiornika retencyjnego otwartego (stawu) 
zlokalizowanego na terenach zielonych i nastCpnie do 
Zalewu WiWlanego lub do innego systemu miejskiej 
kanalizacji deszczowej;

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-
gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:
a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-
wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie 
organem administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 
„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 
prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 
kompetencji Wojewody;

c) obszar bezpoWredniego zagrocenia powodziowego; dla 
robót oraz czynnoWci, które mog> utrudnić ochronC przed 
powodzi>, wymagane jest uzyskanie od właWciwego 
terytorialnie organu zwolnienia z zakazów okreWlonych 
w Prawie Wodnym;

d) teren znajduje siC w granicach zabytkowego układu 
ruralistycznego wpisanego pod nr 1301 do rejestru 
zabytków woj. pomorskiego i na tej podstawie objCty 
jest Wcisł> ochron> konserwatorsk>; na wszelkie prace 
maj>ce wpływ na zachowanie i ekspozycjC walorów 
zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych nalecy 
uzyskać pozwolenie właWciwego konserwatora zabyt-
ków zgodnie z przepisami szczególnymi dotycz>cymi 
ochrony zabytków.

8. Stawka procentowa – nie dotyczy.
9. Inne zapisy – zakazuje siC lokalizacji reklam.
82) KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZA-

GOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI 
OBRBBU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA 
CZBVCI CENTRUM MIASTA – DLA DRÓG I ULIC

1. Oznaczenie terenu: 016.KD-X
2. Powierzchnia: 0,18 ha
3. Klasa i nazwa ulicy: Teren publicznego ci>gu pieszo-jezd-

nego.
4. Minimalna szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych – zgodnie 

z wydzieleniem jak na rysunku planu.
5. Parkingi – nie dopuszcza siC parkowania w pasie drogo-

wym.
6. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu:

a) odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grun-
towych – z zanieczyszczonej powierzchni utwardzonej 
po oczyszczeniu w separatorach substancji ropopo-
chodnych i oczyszczalnikach (odstojnikach wirowych), 
zaprojektowanych dla przejmowania opadów o czCstoWci 
wystCpowania 1 raz na rok w czasie trwania 15 minut 
lecz o iloWci nie mniejszej nic powstaj>cej z opadów o 
natCceniu 77 litrów na sekundC na 1 hektar, w taki spo-
sób, aby w odpływie do odbiornika zawartoWć zawiesin 
ogólnych była nie wiCksza nic 100 mg/l, a substancji 
ropopochodnych – nie wiCksza nic 15 mg/l, do projek-
towanego zbiornika retencyjnego otwartego (stawu) 
zlokalizowanego na terenach zielonych i nastCpnie do 
Zalewu WiWlanego lub do innego systemu miejskiej 
kanalizacji deszczowej;

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-
gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:
a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-
wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie 
organem administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 
„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 
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prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 
kompetencji Wojewody;

c) obszar bezpoWredniego zagrocenia powodziowego; dla 
robót oraz czynnoWci, które mog> utrudnić ochronC przed 
powodzi>, wymagane jest uzyskanie od właWciwego 
terytorialnie organu zwolnienia z zakazów okreWlonych 
w Prawie Wodnym;

d) teren znajduje siC w granicach zabytkowego układu 
ruralistycznego wpisanego pod nr 1301 do rejestru 
zabytków woj. pomorskiego i na tej podstawie objCty 
jest Wcisł> ochron> konserwatorsk>; na wszelkie prace 
maj>ce wpływ na zachowanie i ekspozycjC walorów 
zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych nalecy 
uzyskać pozwolenie właWciwego konserwatora zabyt-
ków zgodnie z przepisami szczególnymi dotycz>cymi 
ochrony zabytków.

8. Stawka procentowa – nie dotyczy.
9. Inne zapisy:

a) zakazuje siC lokalizacji reklam;
b) teren jest obiektem zabytkowym (nieruchomoWci> grun-

tow>).
83) KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZA-

GOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI 
OBRBBU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA 
CZBVCI CENTRUM MIASTA – DLA DRÓG I ULIC

1. Oznaczenie terenu: 017.KD-X
2. Powierzchnia: 0,13 ha
3. Klasa i nazwa ulicy: Teren publicznego ci>gu pieszo-jezd-

nego.
4. Minimalna szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych – zgodnie 

z rysunkiem planu.
5. Parkingi – nie dopuszcza siC parkowania w pasie drogo-

wym.
6. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu:

a) odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grun-
towych – z zanieczyszczonej powierzchni utwardzonej 
po oczyszczeniu w separatorach substancji ropopo-
chodnych i oczyszczalnikach (odstojnikach wirowych), 
zaprojektowanych dla przejmowania opadów o czCstoWci 
wystCpowania 1 raz na rok w czasie trwania 15 minut 
lecz o iloWci nie mniejszej nic powstaj>cej z opadów o 
natCceniu 77 litrów na sekundC na 1 hektar, w taki spo-
sób, aby w odpływie do odbiornika zawartoWć zawiesin 
ogólnych była nie wiCksza nic 100 mg/l, a substancji 
ropopochodnych – nie wiCksza nic 15 mg/l, do projek-
towanego zbiornika retencyjnego otwartego (stawu) 
zlokalizowanego na terenach zielonych i nastCpnie do 
Zalewu WiWlanego lub do innego systemu miejskiej 
kanalizacji deszczowej;

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-
gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:
a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-
wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie 
organem administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 
„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 
prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 
kompetencji Wojewody;

c) obszar bezpoWredniego zagrocenia powodziowego; dla 
robót oraz czynnoWci, które mog> utrudnić ochronC przed 
powodzi>, wymagane jest uzyskanie od właWciwego 
terytorialnie organu zwolnienia z zakazów okreWlonych 
w Prawie Wodnym;

d) teren znajduje siC w granicach zabytkowego układu 
ruralistycznego wpisanego pod nr 1301 do rejestru 
zabytków woj. pomorskiego i na tej podstawie objCty 

jest Wcisł> ochron> konserwatorsk>; na wszelkie prace 
maj>ce wpływ na zachowanie i ekspozycjC walorów 
zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych nalecy 
uzyskać pozwolenie właWciwego konserwatora zabyt-
ków zgodnie z przepisami szczególnymi dotycz>cymi 
ochrony zabytków.

8. Stawka procentowa – nie dotyczy.
9. Inne zapisy:

a) zakazuje siC lokalizacji reklam;
b) teren jest obiektem zabytkowym (nieruchomoWci> grun-

tow>).
84) KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZA-

GOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI 
OBRBBU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA 
CZBVCI CENTRUM MIASTA – DLA DRÓG I ULIC

1. Oznaczenie terenu: 018.KD-X
2. Powierzchnia: 0,28 ha
3. Klasa i nazwa ulicy: Teren publicznego ci>gu pieszo-jezd-

nego.
4. Minimalna szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych – 

6,5 m.
5. Parkingi – nie dopuszcza siC parkowania w pasie drogo-

wym.
6. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu:

a) odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grun-
towych – z zanieczyszczonej powierzchni utwardzonej 
po oczyszczeniu w separatorach substancji ropopo-
chodnych i oczyszczalnikach (odstojnikach wirowych), 
zaprojektowanych dla przejmowania opadów o czCstoWci 
wystCpowania 1 raz na rok w czasie trwania 15 minut 
lecz o iloWci nie mniejszej nic powstaj>cej z opadów o 
natCceniu 77 litrów na sekundC na 1 hektar, w taki spo-
sób, aby w odpływie do odbiornika zawartoWć zawiesin 
ogólnych była nie wiCksza nic 100 mg/l, a substancji 
ropopochodnych – nie wiCksza nic 15 mg/l, do Zalewu 
WiWlanego poprzez kanały deszczowe uzbrojone w klapy 
zwrotne i pompy do odwodnienia terenu w okresach 
podwycszonego poziomu wody w Zalewie WiWlanym 
lub do projektowanego zbiornika retencyjnego otwar-
tego (stawu) zlokalizowanego na terenach zielonych i 
nastCpnie do Zalewu WiWlanego lub do innego systemu 
miejskiej kanalizacji deszczowej;

b) teren zagrocony zalaniem wskutek podniesienia siC 
poziomu wody gruntowej do rzCdnej +1,25 m n.p.m.

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-
gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:
a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-
wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie 
organem administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 
„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 
prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 
kompetencji Wojewody;

c) obszar bezpoWredniego zagrocenia powodziowego; dla 
robót oraz czynnoWci, które mog> utrudnić ochronC przed 
powodzi>, wymagane jest uzyskanie od właWciwego 
terytorialnie organu zwolnienia z zakazów okreWlonych 
w Prawie Wodnym;

d) teren znajduje siC w granicach zabytkowego układu 
ruralistycznego wpisanego pod nr 1301 do rejestru 
zabytków woj. pomorskiego i na tej podstawie objCty 
jest Wcisł> ochron> konserwatorsk>; na wszelkie prace 
maj>ce wpływ na zachowanie i ekspozycjC walorów 
zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych nalecy 
uzyskać pozwolenie właWciwego konserwatora zabyt-
ków zgodnie z przepisami szczególnymi dotycz>cymi 
ochrony zabytków.
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8. Stawka procentowa – nie dotyczy.
9. Inne zapisy – zakazuje siC lokalizacji reklam.
85) KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZA-

GOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI 
OBRBBU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA 
CZBVCI CENTRUM MIASTA – DLA DRÓG I ULIC

1. Oznaczenie terenu: 019.KD-D
2. Powierzchnia: 0,57 ha
3. Klasa i nazwa ulicy: Teren publicznej drogi dojazdowej – ul. 
Vwierczewskiego.

4. Minimalna szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych – 10 m.
5. Parkingi – dopuszcza siC parkowanie w pasie drogowym.
6. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu:

a) odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grun-
towych – z zanieczyszczonej powierzchni utwardzonej 
po oczyszczeniu w separatorach substancji ropopo-
chodnych i oczyszczalnikach (odstojnikach wirowych), 
zaprojektowanych dla przejmowania opadów o czCstoWci 
wystCpowania 1 raz na rok w czasie trwania 15 minut 
lecz o iloWci nie mniejszej nic powstaj>cej z opadów o 
natCceniu 77 litrów na sekundC na 1 hektar, w taki spo-
sób, aby w odpływie do odbiornika zawartoWć zawiesin 
ogólnych była nie wiCksza nic 100 mg/l, a substancji 
ropopochodnych – nie wiCksza nic 15 mg/l, do Zalewu 
WiWlanego poprzez kanały deszczowe uzbrojone w klapy 
zwrotne i pompy do odwodnienia terenu w okresach 
podwycszonego poziomu wody w Zalewie WiWlanym lub 
do innego systemu miejskiej kanalizacji deszczowej;

b) teren zagrocony zalaniem:
— wskutek podniesienia siC poziomu wody gruntowej do 

rzCdnej +1,25 m n.p.m.;
— w wyniku spiCtrzeM sztormowych do rzCdnej +2,20 m 

n.p.m.
7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-

gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:
a) czCWć terenu znajduje siC w granicach morskiego portu 

rybackiego w Łysicy – wszelkie zmiany sposobu ucyt-
kowania i zagospodarowania terenu nalecy uzgodnić 
z właWciwym terytorialnie organem administracji mor-
skiej;

b) czCWć terenu znajduje siC w pasie ochronnym brzegu 
morskiego – wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i 
zagospodarowania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym 
terytorialnie organem administracji morskiej;

c) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 
„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 
prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 
kompetencji Wojewody;

d) obszar bezpoWredniego zagrocenia powodziowego; dla 
robót oraz czynnoWci, które mog> utrudnić ochronC przed 
powodzi>, wymagane jest uzyskanie od właWciwego 
terytorialnie organu zwolnienia z zakazów okreWlonych 
w Prawie Wodnym;

e) teren znajduje siC w granicach zabytkowego układu 
ruralistycznego wpisanego pod nr 1301 do rejestru 
zabytków woj. pomorskiego i na tej podstawie objCty 
jest Wcisł> ochron> konserwatorsk>; na wszelkie prace 
maj>ce wpływ na zachowanie i ekspozycjC walorów 
zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych nalecy 
uzyskać pozwolenie właWciwego konserwatora zabyt-
ków zgodnie z przepisami szczególnymi dotycz>cymi 
ochrony zabytków.

8. Stawka procentowa – nie dotyczy.
9. Inne zapisy:

a) zakazuje siC lokalizacji reklam;
b) obiekt zabytkowy (nieruchomoWć gruntowa) – zgodnie 

z rysunkiem planu – ochrona historycznego wnCtrza 
urbanistycznego ul. Vwierczewskiego.

86) KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZA-
GOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI 
OBRBBU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA 
CZBVCI CENTRUM MIASTA – DLA DRÓG I ULIC

1. Oznaczenie terenu: 020.KD-D
2. Powierzchnia: 0,29 ha
3. Klasa i nazwa ulicy: Teren publicznej drogi dojazdowej – ul. 

Nowa.
4. Minimalna szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych – 10 m.
5. Parkingi – dopuszcza siC parkowanie w pasie drogowym.
6. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu:

a) odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grun-
towych – z zanieczyszczonej powierzchni utwardzonej 
po oczyszczeniu w separatorach substancji ropopo-
chodnych i oczyszczalnikach (odstojnikach wirowych), 
zaprojektowanych dla przejmowania opadów o czCstoWci 
wystCpowania 1 raz na rok w czasie trwania 15 minut 
lecz o iloWci nie mniejszej nic powstaj>cej z opadów o 
natCceniu 77 litrów na sekundC na 1 hektar, w taki spo-
sób, aby w odpływie do odbiornika zawartoWć zawiesin 
ogólnych była nie wiCksza nic 100 mg/l, a substancji 
ropopochodnych – nie wiCksza nic 15 mg/l, do Zalewu 
WiWlanego poprzez kanały deszczowe uzbrojone w klapy 
zwrotne i pompy do odwodnienia terenu w okresach 
podwycszonego poziomu wody w Zalewie WiWlanym lub 
do innego systemu miejskiej kanalizacji deszczowej;

b) teren zagrocony zalaniem:
— wskutek podniesienia siC poziomu wody gruntowej do 

rzCdnej +1,25 m n.p.m.;
— w wyniku spiCtrzeM sztormowych do rzCdnej +2,20 m 

n.p.m.
7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-

gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:
a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-
wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie 
organem administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 
„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 
prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 
kompetencji Wojewody;

c) obszar bezpoWredniego zagrocenia powodziowego; dla 
robót oraz czynnoWci, które mog> utrudnić ochronC przed 
powodzi>, wymagane jest uzyskanie od właWciwego 
terytorialnie organu zwolnienia z zakazów okreWlonych 
w Prawie Wodnym;

d) teren znajduje siC w granicach zabytkowego układu 
ruralistycznego wpisanego pod nr 1301 do rejestru 
zabytków woj. pomorskiego i na tej podstawie objCty 
jest Wcisł> ochron> konserwatorsk>; na wszelkie prace 
maj>ce wpływ na zachowanie i ekspozycjC walorów 
zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych nalecy 
uzyskać pozwolenie właWciwego konserwatora zabyt-
ków zgodnie z przepisami szczególnymi dotycz>cymi 
ochrony zabytków.

8. Stawka procentowa – nie dotyczy.
9. Inne zapisy – zakazuje siC lokalizacji reklam.
87) KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZA-

GOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI 
OBRBBU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA 
CZBVCI CENTRUM MIASTA – DLA DRÓG I ULIC

1. Oznaczenie terenu: 021.KD-X
2. Powierzchnia: 0,01 ha
3. Klasa i nazwa ulicy: Teren publicznego ci>gu pieszego.
4. Minimalna szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych – 3,5 

m.
5. Parkingi – nie dopuszcza siC parkowania w pasie drogo-

wym.
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6. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu:
a) odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grun-

towych – z zanieczyszczonej powierzchni utwardzonej 
po oczyszczeniu w separatorach substancji ropopo-
chodnych i oczyszczalnikach (odstojnikach wirowych), 
zaprojektowanych dla przejmowania opadów o czCstoWci 
wystCpowania 1 raz na rok w czasie trwania 15 minut 
lecz o iloWci nie mniejszej nic powstaj>cej z opadów o 
natCceniu 77 litrów na sekundC na 1 hektar, w taki spo-
sób, aby w odpływie do odbiornika zawartoWć zawiesin 
ogólnych była nie wiCksza nic 100 mg/l, a substancji 
ropopochodnych – nie wiCksza nic 15 mg/l, do Zalewu 
WiWlanego poprzez kanały deszczowe uzbrojone w klapy 
zwrotne i pompy do odwodnienia terenu w okresach 
podwycszonego poziomu wody w Zalewie WiWlanym lub 
do innego systemu miejskiej kanalizacji deszczowej;

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-
gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:
a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-
wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie 
organem administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 
„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 
prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 
kompetencji Wojewody;

c) obszar bezpoWredniego zagrocenia powodziowego; dla 
robót oraz czynnoWci, które mog> utrudnić ochronC przed 
powodzi>, wymagane jest uzyskanie od właWciwego 
terytorialnie organu zwolnienia z zakazów okreWlonych 
w Prawie Wodnym;

d) teren znajduje siC w granicach zabytkowego układu 
ruralistycznego wpisanego pod nr 1301 do rejestru 
zabytków woj. pomorskiego i na tej podstawie objCty 
jest Wcisł> ochron> konserwatorsk>; na wszelkie prace 
maj>ce wpływ na zachowanie i ekspozycjC walorów 
zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych nalecy 
uzyskać pozwolenie właWciwego konserwatora zabyt-
ków zgodnie z przepisami szczególnymi dotycz>cymi 
ochrony zabytków.

8. Stawka procentowa – nie dotyczy.
9. Inne zapisy – zakazuje siC lokalizacji reklam.
88) KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZA-

GOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI 
OBRBBU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA 
CZBVCI CENTRUM MIASTA – DLA DRÓG I ULIC

1. Oznaczenie terenu: 022.KD-X
2. Powierzchnia: 0,04 ha
3. Klasa i nazwa ulicy: Teren publicznego ci>gu pieszego.
4. Minimalna szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych – zgodnie 

z rysunkiem planu.
5. Parkingi – nie dopuszcza siC parkowania w pasie drogo-

wym.
6. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu:

a) odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grun-
towych – z zanieczyszczonej powierzchni utwardzonej 
po oczyszczeniu w separatorach substancji ropopo-
chodnych i oczyszczalnikach (odstojnikach wirowych), 
zaprojektowanych dla przejmowania opadów o czCstoWci 
wystCpowania 1 raz na rok w czasie trwania 15 minut 
lecz o iloWci nie mniejszej nic powstaj>cej z opadów o 
natCceniu 77 litrów na sekundC na 1 hektar, w taki spo-
sób, aby w odpływie do odbiornika zawartoWć zawiesin 
ogólnych była nie wiCksza nic 100 mg/l, a substancji 
ropopochodnych – nie wiCksza nic 15 mg/l, do Zalewu 
WiWlanego poprzez kanały deszczowe uzbrojone w klapy 
zwrotne i pompy do odwodnienia terenu w okresach 

podwycszonego poziomu wody w Zalewie WiWlanym lub 
do innego systemu miejskiej kanalizacji deszczowej;

b) teren zagrocony zalaniem:
— wskutek podniesienia siC poziomu wody gruntowej do 

rzCdnej +1,25 m n.p.m.;
— w wyniku spiCtrzeM sztormowych do rzCdnej +2,20 m 

n.p.m.
7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-

gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:
a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-
wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie 
organem administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 
„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 
prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 
kompetencji Wojewody;

c) obszar bezpoWredniego zagrocenia powodziowego; dla 
robót oraz czynnoWci, które mog> utrudnić ochronC przed 
powodzi>, wymagane jest uzyskanie od właWciwego 
terytorialnie organu zwolnienia z zakazów okreWlonych 
w Prawie Wodnym;

d) teren znajduje siC w granicach zabytkowego układu 
ruralistycznego wpisanego pod nr 1301 do rejestru 
zabytków woj. pomorskiego i na tej podstawie objCty 
jest Wcisł> ochron> konserwatorsk>; na wszelkie prace 
maj>ce wpływ na zachowanie i ekspozycjC walorów 
zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych nalecy 
uzyskać pozwolenie właWciwego konserwatora zabyt-
ków zgodnie z przepisami szczególnymi dotycz>cymi 
ochrony zabytków.

8. Stawka procentowa – nie dotyczy.
9. Inne zapisy:

a) zakazuje siC lokalizacji reklam;
b) teren jest obiektem zabytkowym (nieruchomoWci> grun-

tow>).
89) KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZA-

GOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI 
OBRBBU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA 
CZBVCI CENTRUM MIASTA – DLA DRÓG I ULIC

1. Oznaczenie terenu: 023.KDW
2. Powierzchnia: 0,07 ha
3. Klasa i nazwa ulicy: Teren drogi wewnCtrznej.
4. Minimalna szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych – 6 m.
5. Parkingi – nie dopuszcza siC parkowania w pasie drogo-

wym.
6. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu:

a) odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grun-
towych – z zanieczyszczonej powierzchni utwardzonej 
po oczyszczeniu w separatorach substancji ropopo-
chodnych i oczyszczalnikach (odstojnikach wirowych), 
zaprojektowanych dla przejmowania opadów o czCstoWci 
wystCpowania 1 raz na rok w czasie trwania 15 minut 
lecz o iloWci nie mniejszej nic powstaj>cej z opadów o 
natCceniu 77 litrów na sekundC na 1 hektar, w taki spo-
sób, aby w odpływie do odbiornika zawartoWć zawiesin 
ogólnych była nie wiCksza nic 100 mg/l, a substancji 
ropopochodnych – nie wiCksza nic 15 mg/l, do projek-
towanego zbiornika retencyjnego otwartego (stawu) 
zlokalizowanego na terenach zielonych i nastCpnie do 
Zalewu WiWlanego lub do innego systemu kanalizacji 
deszczowej;

b) teren zagrocony zalaniem wskutek podniesienia siC 
poziomu wody gruntowej do rzCdnej +1,25 m n.p.m.

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-
gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:
a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 
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– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-
wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie 
organem administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 
„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 
prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 
kompetencji Wojewody;

c) obszar bezpoWredniego zagrocenia powodziowego; dla 
robót oraz czynnoWci, które mog> utrudnić ochronC przed 
powodzi>, wymagane jest uzyskanie od właWciwego 
terytorialnie organu zwolnienia z zakazów okreWlonych 
w Prawie Wodnym;

d) teren znajduje siC w granicach zabytkowego układu 
ruralistycznego wpisanego pod nr 1301 do rejestru 
zabytków woj. pomorskiego i na tej podstawie objCty 
jest Wcisł> ochron> konserwatorsk>; na wszelkie prace 
maj>ce wpływ na zachowanie i ekspozycjC walorów 
zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych nalecy 
uzyskać pozwolenie właWciwego konserwatora zabyt-
ków zgodnie z przepisami szczególnymi dotycz>cymi 
ochrony zabytków.

8. Stawka procentowa – nie dotyczy.
9. Inne zapisy – zakazuje siC lokalizacji reklam.
90) KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZA-

GOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI 
OBRBBU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA 
CZBVCI CENTRUM MIASTA – DLA DRÓG I ULIC

1. Oznaczenie terenu: 024.KD-X
2. Powierzchnia: 0,03 ha
3. Klasa i nazwa ulicy: Teren publicznego ci>gu pieszo – jezd-

nego.
4. Minimalna szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych – 5 m.
5. Parkingi – nie dopuszcza siC parkowania w pasie drogo-

wym.
6. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu:

a) odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grun-
towych – z zanieczyszczonej powierzchni utwardzonej 
po oczyszczeniu w separatorach substancji ropopo-
chodnych i oczyszczalnikach (odstojnikach wirowych), 
zaprojektowanych dla przejmowania opadów o czCstoWci 
wystCpowania 1 raz na rok w czasie trwania 15 minut 
lecz o iloWci nie mniejszej nic powstaj>cej z opadów o 
natCceniu 77 litrów na sekundC na 1 hektar, w taki spo-
sób, aby w odpływie do odbiornika zawartoWć zawiesin 
ogólnych była nie wiCksza nic 100 mg/l, a substancji 
ropopochodnych – nie wiCksza nic 15 mg/l, bezpoWred-
nio do Zalewu WiWlanego poprzez kanały deszczowe 
uzbrojone w klapy zwrotne i pompy do odwodnienia 
terenu w okresach podwycszonego poziomu wody w 
Zalewie WiWlanym lub do innego systemu miejskiej 
kanalizacji deszczowej;

b) teren zagrocony zalaniem:
— wskutek podniesienia siC poziomu wody gruntowej do 

rzCdnej +1,25 m n.p.m.;
— w wyniku spiCtrzeM sztormowych do rzCdnej +2,20 m 

n.p.m.
7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-

gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:
a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-
wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie 
organem administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 
„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 
prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 
kompetencji Wojewody;

c) obszar bezpoWredniego zagrocenia powodziowego; dla 

robót oraz czynnoWci, które mog> utrudnić ochronC przed 
powodzi>, wymagane jest uzyskanie od właWciwego 
terytorialnie organu zwolnienia z zakazów okreWlonych 
w Prawie Wodnym;

d) teren znajduje siC w granicach zabytkowego układu 
ruralistycznego wpisanego pod nr 1301 do rejestru 
zabytków woj. pomorskiego i na tej podstawie objCty 
jest Wcisł> ochron> konserwatorsk>; na wszelkie prace 
maj>ce wpływ na zachowanie i ekspozycjC walorów 
zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych nalecy 
uzyskać pozwolenie właWciwego konserwatora zabyt-
ków zgodnie z przepisami szczególnymi dotycz>cymi 
ochrony zabytków.

8. Stawka procentowa – nie dotyczy.
9. Inne zapisy – zakazuje siC lokalizacji reklam.
91) KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZA-

GOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI 
OBRBBU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA 
CZBVCI CENTRUM MIASTA – DLA DRÓG I ULIC

1. Oznaczenie terenu: 025.KD-X
2. Powierzchnia: 0,13 ha
3. Klasa i nazwa ulicy: Teren publicznego ci>gu pieszego.
4. Minimalna szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych – 3 m.
5. Parkingi – nie dopuszcza siC parkowania w pasie drogo-

wym.
6. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu:

a) odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grun-
towych – z zanieczyszczonej powierzchni utwardzonej 
po oczyszczeniu w separatorach substancji ropopo-
chodnych i oczyszczalnikach (odstojnikach wirowych), 
zaprojektowanych dla przejmowania opadów o czCstoWci 
wystCpowania 1 raz na rok w czasie trwania 15 minut 
lecz o iloWci nie mniejszej nic powstaj>cej z opadów o 
natCceniu 77 litrów na sekundC na 1 hektar, w taki spo-
sób, aby w odpływie do odbiornika zawartoWć zawiesin 
ogólnych była nie wiCksza nic 100 mg/l, a substancji 
ropopochodnych – nie wiCksza nic 15 mg/l, bezpoWred-
nio do Zalewu WiWlanego poprzez kanały deszczowe 
uzbrojone w klapy zwrotne i pompy do odwodnienia 
terenu w okresach podwycszonego poziomu wody w 
Zalewie WiWlanym lub do innego systemu miejskiej 
kanalizacji deszczowej;

b) teren zagrocony zalaniem:
— wskutek podniesienia siC poziomu wody gruntowej do 

rzCdnej +1,25 m n.p.m.;
— w wyniku spiCtrzeM sztormowych do rzCdnej +2,20 m 

n.p.m.
7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-

gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:
a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-
wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie 
organem administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 
„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 
prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 
kompetencji Wojewody;

c) obszar bezpoWredniego zagrocenia powodziowego; dla 
robót oraz czynnoWci, które mog> utrudnić ochronC przed 
powodzi>, wymagane jest uzyskanie od właWciwego 
terytorialnie organu zwolnienia z zakazów okreWlonych 
w Prawie Wodnym;

d) teren znajduje siC w granicach zabytkowego układu 
ruralistycznego wpisanego pod nr 1301 do rejestru 
zabytków woj. pomorskiego i na tej podstawie objCty 
jest Wcisł> ochron> konserwatorsk>; na wszelkie prace 
maj>ce wpływ na zachowanie i ekspozycjC walorów 
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zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych nalecy 
uzyskać pozwolenie właWciwego konserwatora zabyt-
ków zgodnie z przepisami szczególnymi dotycz>cymi 
ochrony zabytków.

8. Stawka procentowa – nie dotyczy.
9. Inne zapisy – zakazuje siC lokalizacji reklam.
92) KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZA-

GOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI 
OBRBBU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA 
CZBVCI CENTRUM MIASTA – DLA DRÓG I ULIC

1. Oznaczenie terenu: 026.KD-X
2. Powierzchnia: 0,04 ha
3. Klasa i nazwa ulicy: Teren publicznego ci>gu pieszego.
4. Minimalna szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych – zgodnie 

z istniej>cym wydzieleniem.
5. Parkingi – nie dopuszcza siC parkowania w pasie drogo-

wym.
6. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu:

a) odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grun-
towych – z zanieczyszczonej powierzchni utwardzonej 
po oczyszczeniu w separatorach substancji ropopo-
chodnych i oczyszczalnikach (odstojnikach wirowych), 
zaprojektowanych dla przejmowania opadów o czCstoWci 
wystCpowania 1 raz na rok w czasie trwania 15 minut 
lecz o iloWci nie mniejszej nic powstaj>cej z opadów o 
natCceniu 77 litrów na sekundC na 1 hektar, w taki spo-
sób, aby w odpływie do odbiornika zawartoWć zawiesin 
ogólnych była nie wiCksza nic 100 mg/l, a substancji 
ropopochodnych – nie wiCksza nic 15 mg/l, bezpoWred-
nio do Zalewu WiWlanego poprzez kanały deszczowe 
uzbrojone w klapy zwrotne i pompy do odwodnienia 
terenu w okresach podwycszonego poziomu wody w 
Zalewie WiWlanym lub do innego systemu miejskiej 
kanalizacji deszczowej;

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-
gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:
a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-
wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie 
organem administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 
„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 
prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 
kompetencji Wojewody;

c) obszar bezpoWredniego zagrocenia powodziowego; dla 
robót oraz czynnoWci, które mog> utrudnić ochronC przed 
powodzi>, wymagane jest uzyskanie od właWciwego 
terytorialnie organu zwolnienia z zakazów okreWlonych 
w Prawie Wodnym;

d) teren znajduje siC w granicach zabytkowego układu 
ruralistycznego wpisanego pod nr 1301 do rejestru 
zabytków woj. pomorskiego i na tej podstawie objCty 
jest Wcisł> ochron> konserwatorsk>; na wszelkie prace 
maj>ce wpływ na zachowanie i ekspozycjC walorów 
zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych nalecy 
uzyskać pozwolenie właWciwego konserwatora zabyt-
ków zgodnie z przepisami szczególnymi dotycz>cymi 
ochrony zabytków.

8. Stawka procentowa – nie dotyczy.
9. Inne zapisy – zakazuje siC lokalizacji reklam.
93) KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZA-

GOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI 
OBRBBU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA 
CZBVCI CENTRUM MIASTA – DLA DRÓG I ULIC

1. Oznaczenie terenu: 027.KD-X
2. Powierzchnia: 0,03 ha
3. Klasa i nazwa ulicy: Teren publicznego ci>gu pieszo-jezd-

nego.

4. Minimalna szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych – 5 m.
5. Parkingi – nie dopuszcza siC parkowania w pasie drogo-

wym.
6. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu:

a) odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grun-
towych – z zanieczyszczonej powierzchni utwardzonej 
po oczyszczeniu w separatorach substancji ropopo-
chodnych i oczyszczalnikach (odstojnikach wirowych), 
zaprojektowanych dla przejmowania opadów o czCstoWci 
wystCpowania 1 raz na rok w czasie trwania 15 minut 
lecz o iloWci nie mniejszej nic powstaj>cej z opadów o 
natCceniu 77 litrów na sekundC na 1 hektar, w taki spo-
sób, aby w odpływie do odbiornika zawartoWć zawiesin 
ogólnych była nie wiCksza nic 100 mg/l, a substancji 
ropopochodnych – nie wiCksza nic 15 mg/l, bezpoWred-
nio do Zalewu WiWlanego poprzez kanały deszczowe 
uzbrojone w klapy zwrotne i pompy do odwodnienia 
terenu w okresach podwycszonego poziomu wody w 
Zalewie WiWlanym lub do innego systemu miejskiej 
kanalizacji deszczowej;

b) teren zagrocony zalaniem wskutek podniesienia siC 
poziomu wody gruntowej do rzCdnej +1,25 m n.p.m.

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-
gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:
a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-
wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie 
organem administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 
„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 
prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 
kompetencji Wojewody;

c) obszar bezpoWredniego zagrocenia powodziowego; dla 
robót oraz czynnoWci, które mog> utrudnić ochronC przed 
powodzi>, wymagane jest uzyskanie od właWciwego 
terytorialnie organu zwolnienia z zakazów okreWlonych 
w Prawie Wodnym;

d) teren znajduje siC w granicach zabytkowego układu 
ruralistycznego wpisanego pod nr 1301 do rejestru 
zabytków woj. pomorskiego i na tej podstawie objCty 
jest Wcisł> ochron> konserwatorsk>; na wszelkie prace 
maj>ce wpływ na zachowanie i ekspozycjC walorów 
zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych nalecy 
uzyskać pozwolenie właWciwego konserwatora zabyt-
ków zgodnie z przepisami szczególnymi dotycz>cymi 
ochrony zabytków.

8. Stawka procentowa – nie dotyczy.
9. Inne zapisy – zakazuje siC lokalizacji reklam.
94) KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZA-

GOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI 
OBRBBU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA 
CZBVCI CENTRUM MIASTA – DLA DRÓG I ULIC

1. Oznaczenie terenu: 028.KD-X
2. Powierzchnia: 0,06 ha
3. Klasa i nazwa ulicy: Teren publicznego ci>gu pieszo-jezd-

nego – ul. Aptekarzy.
4. Minimalna szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych – zgodnie 

z rysunkiem planu.
5. Parkingi – nie dopuszcza siC parkowania w pasie drogo-

wym.
6. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu:

a) odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grun-
towych – z zanieczyszczonej powierzchni utwardzonej 
po oczyszczeniu w separatorach substancji ropopo-
chodnych i oczyszczalnikach (odstojnikach wirowych), 
zaprojektowanych dla przejmowania opadów o czCstoWci 
wystCpowania 1 raz na rok w czasie trwania 15 minut 
lecz o iloWci nie mniejszej nic powstaj>cej z opadów o 
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natCceniu 77 litrów na sekundC na 1 hektar, w taki spo-
sób, aby w odpływie do odbiornika zawartoWć zawiesin 
ogólnych była nie wiCksza nic 100 mg/l, a substancji 
ropopochodnych – nie wiCksza nic 15 mg/l, bezpoWred-
nio do Zalewu WiWlanego poprzez kanały deszczowe 
uzbrojone w klapy zwrotne i pompy do odwodnienia 
terenu w okresach podwycszonego poziomu wody w 
Zalewie WiWlanym lub do innego systemu miejskiej 
kanalizacji deszczowej;

b) teren zagrocony zalaniem:
— wskutek podniesienia siC poziomu wody gruntowej do 

rzCdnej +1,25 m n.p.m.;
— w wyniku spiCtrzeM sztormowych do rzCdnej +2,20 m 

n.p.m.
7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-

gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:
a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-
wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie 
organem administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 
„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 
prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 
kompetencji Wojewody;

c) obszar bezpoWredniego zagrocenia powodziowego; dla 
robót oraz czynnoWci, które mog> utrudnić ochronC przed 
powodzi>, wymagane jest uzyskanie od właWciwego 
terytorialnie organu zwolnienia z zakazów okreWlonych 
w Prawie Wodnym;

d) teren znajduje siC w granicach zabytkowego układu 
ruralistycznego wpisanego pod nr 1301 do rejestru 
zabytków woj. pomorskiego i na tej podstawie objCty 
jest Wcisł> ochron> konserwatorsk>; na wszelkie prace 
maj>ce wpływ na zachowanie i ekspozycjC walorów 
zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych nalecy 
uzyskać pozwolenie właWciwego konserwatora zabyt-
ków zgodnie z przepisami szczególnymi dotycz>cymi 
ochrony zabytków.

8. Stawka procentowa – nie dotyczy.
9. Inne zapisy – zakazuje siC lokalizacji reklam.
95) KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZA-

GOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI 
OBRBBU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA 
CZBVCI CENTRUM MIASTA – DLA DRÓG I ULIC

1. Oznaczenie terenu: 029.KD-X
2. Powierzchnia: 0,10 ha
3. Klasa i nazwa ulicy: Teren publicznego ci>gu pieszo-jezd-

nego – ul. Cicha.
4. Minimalna szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych – zgodnie 

z istniej>cym wydzieleniem.
5. Parkingi – nie dopuszcza siC parkowania w pasie drogo-

wym.
6. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu:

a) odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grun-
towych – z zanieczyszczonej powierzchni utwardzonej 
po oczyszczeniu w separatorach substancji ropopo-
chodnych i oczyszczalnikach (odstojnikach wirowych), 
zaprojektowanych dla przejmowania opadów o czCstoWci 
wystCpowania 1 raz na rok w czasie trwania 15 minut 
lecz o iloWci nie mniejszej nic powstaj>cej z opadów o 
natCceniu 77 litrów na sekundC na 1 hektar, w taki spo-
sób, aby w odpływie do odbiornika zawartoWć zawiesin 
ogólnych była nie wiCksza nic 100 mg/l, a substancji 
ropopochodnych – nie wiCksza nic 15 mg/l, bezpoWred-
nio do Zalewu WiWlanego poprzez kanały deszczowe 
uzbrojone w klapy zwrotne i pompy do odwodnienia 
terenu w okresach podwycszonego poziomu wody w 

Zalewie WiWlanym lub do innego systemu miejskiej 
kanalizacji deszczowej;

b) teren zagrocony zalaniem:
— wskutek podniesienia siC poziomu wody gruntowej do 

rzCdnej +1,25 m n.p.m.;
— w wyniku spiCtrzeM sztormowych do rzCdnej +2,20 m 

n.p.m.
7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-

gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:
a) czCWć terenu znajduje siC w granicach morskiego portu 

rybackiego w Łysicy – wszelkie zmiany sposobu ucyt-
kowania i zagospodarowania terenu nalecy uzgodnić 
z właWciwym terytorialnie organem administracji mor-
skiej;

b) czCWć terenu znajduje siC w pasie ochronnym brzegu 
morskiego – wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i 
zagospodarowania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym 
terytorialnie organem administracji morskiej;

c) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 
„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 
prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 
kompetencji Wojewody;

d) obszar bezpoWredniego zagrocenia powodziowego; dla 
robót oraz czynnoWci, które mog> utrudnić ochronC przed 
powodzi>, wymagane jest uzyskanie od właWciwego 
terytorialnie organu zwolnienia z zakazów okreWlonych 
w Prawie Wodnym;

e) teren znajduje siC w granicach zabytkowego układu 
ruralistycznego wpisanego pod nr 1301 do rejestru 
zabytków woj. pomorskiego i na tej podstawie objCty 
jest Wcisł> ochron> konserwatorsk>; na wszelkie prace 
maj>ce wpływ na zachowanie i ekspozycjC walorów 
zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych nalecy 
uzyskać pozwolenie właWciwego konserwatora zabyt-
ków zgodnie z przepisami szczególnymi dotycz>cymi 
ochrony zabytków.

8. Stawka procentowa – nie dotyczy.
9. Inne zapisy – zakazuje siC lokalizacji reklam.
96) KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZA-

GOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI 
OBRBBU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA 
CZBVCI CENTRUM MIASTA – DLA DRÓG I ULIC

1. Oznaczenie terenu: 030.KD-D
2. Powierzchnia: 0,86 ha
3. Klasa i nazwa ulicy: Teren publicznej drogi dojazdowej (ul. 

Przyjaani).
4. Minimalna szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych – zgodnie 

z rysunkiem planu.
5. Parkingi – dopuszcza siC parkowanie w pasie drogowym 

w zatokach postojowych.
6. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu:

a) odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grun-
towych – z zanieczyszczonej powierzchni utwardzonej 
po oczyszczeniu w separatorach substancji ropopo-
chodnych i oczyszczalnikach (odstojnikach wirowych), 
zaprojektowanych dla przejmowania opadów o czCstoWci 
wystCpowania 1 raz na rok w czasie trwania 15 minut 
lecz o iloWci nie mniejszej nic powstaj>cej z opadów o 
natCceniu 77 litrów na sekundC na 1 hektar, w taki spo-
sób, aby w odpływie do odbiornika zawartoWć zawiesin 
ogólnych była nie wiCksza nic 100 mg/l, a substancji 
ropopochodnych – nie wiCksza nic 15 mg/l, bezpoWred-
nio do Zalewu WiWlanego poprzez kanały deszczowe 
uzbrojone w klapy zwrotne i pompy do odwodnienia 
terenu w okresach podwycszonego poziomu wody w 
Zalewie WiWlanym lub do innego systemu miejskiej 
kanalizacji deszczowej.

Poz. 1401



Dziennik UrzCdowy
Województwa Pomorskiego Nr 70 — 4910 —

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-
gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:
a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-
wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie 
organem administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 
„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 
prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 
kompetencji Wojewody;

c) obszar bezpoWredniego zagrocenia powodziowego; dla 
robót oraz czynnoWci, które mog> utrudnić ochronC przed 
powodzi>, wymagane jest uzyskanie od właWciwego 
terytorialnie organu zwolnienia z zakazów okreWlonych 
w Prawie Wodnym;

d) teren znajduje siC w granicach zabytkowego układu 
ruralistycznego wpisanego pod nr 1301 do rejestru 
zabytków woj. pomorskiego i na tej podstawie objCty 
jest Wcisł> ochron> konserwatorsk>; na wszelkie prace 
maj>ce wpływ na zachowanie i ekspozycjC walorów 
zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych nalecy 
uzyskać pozwolenie właWciwego konserwatora zabyt-
ków zgodnie z przepisami szczególnymi dotycz>cymi 
ochrony zabytków.

8. Stawka procentowa – nie dotyczy.
9. Inne zapisy:

a) dopuszcza siC wprowadzenie Wciecek rowerowych w 
pasie drogowym;

b) zakazuje siC lokalizacji reklam.
97) KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZA-

GOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI 
OBRBBU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA 
CZBVCI CENTRUM MIASTA – DLA DRÓG I ULIC

1. Oznaczenie terenu: 031.KD-X
2. Powierzchnia: 0,04 ha
3. Klasa i nazwa ulicy: Teren publicznego ci>gu pieszo-jezd-

nego – ul. Krótka.
4. Minimalna szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych – zgodnie 

z istniej>cym wydzieleniem.
5. Parkingi – nie dopuszcza siC parkowania w pasie drogo-

wym.
6. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu:

a) odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grun-
towych – z zanieczyszczonej powierzchni utwardzonej 
po oczyszczeniu w separatorach substancji ropopo-
chodnych i oczyszczalnikach (odstojnikach wirowych), 
zaprojektowanych dla przejmowania opadów o czCstoWci 
wystCpowania 1 raz na rok w czasie trwania 15 minut 
lecz o iloWci nie mniejszej nic powstaj>cej z opadów o 
natCceniu 77 litrów na sekundC na 1 hektar, w taki spo-
sób, aby w odpływie do odbiornika zawartoWć zawiesin 
ogólnych była nie wiCksza nic 100 mg/l, a substancji 
ropopochodnych – nie wiCksza nic 15 mg/l, bezpoWred-
nio do Zalewu WiWlanego poprzez kanały deszczowe 
uzbrojone w klapy zwrotne i pompy do odwodnienia 
terenu w okresach podwycszonego poziomu wody w 
Zalewie WiWlanym lub do innego systemu miejskiej 
kanalizacji deszczowej.

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-
gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:
a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-
wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie 
organem administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 
„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 
prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 
kompetencji Wojewody;

c) obszar bezpoWredniego zagrocenia powodziowego; dla 
robót oraz czynnoWci, które mog> utrudnić ochronC przed 
powodzi>, wymagane jest uzyskanie od właWciwego 
terytorialnie organu zwolnienia z zakazów okreWlonych 
w Prawie Wodnym;

d) teren znajduje siC w granicach zabytkowego układu 
ruralistycznego wpisanego pod nr 1301 do rejestru 
zabytków woj. pomorskiego i na tej podstawie objCty 
jest Wcisł> ochron> konserwatorsk>; na wszelkie prace 
maj>ce wpływ na zachowanie i ekspozycjC walorów 
zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych nalecy 
uzyskać pozwolenie właWciwego konserwatora zabyt-
ków zgodnie z przepisami szczególnymi dotycz>cymi 
ochrony zabytków.

8. Stawka procentowa – nie dotyczy.
9. Inne zapisy – zakazuje siC lokalizacji reklam.
98) KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZA-

GOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI 
OBRBBU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA 
CZBVCI CENTRUM MIASTA – DLA DRÓG I ULIC

1. Oznaczenie terenu: 032.KD-X
2. Powierzchnia: 0,03 ha
3. Klasa i nazwa ulicy: Teren publicznego ci>gu pieszo-jezd-

nego.
4. Minimalna szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych – 5 m.
5. Parkingi – nie dopuszcza siC parkowania w pasie drogo-

wym.
6. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu:

a) odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grun-
towych – z zanieczyszczonej powierzchni utwardzonej 
po oczyszczeniu w separatorach substancji ropopo-
chodnych i oczyszczalnikach (odstojnikach wirowych), 
zaprojektowanych dla przejmowania opadów o czCstoWci 
wystCpowania 1 raz na rok w czasie trwania 15 minut 
lecz o iloWci nie mniejszej nic powstaj>cej z opadów o 
natCceniu 77 litrów na sekundC na 1 hektar, w taki spo-
sób, aby w odpływie do odbiornika zawartoWć zawiesin 
ogólnych była nie wiCksza nic 100 mg/l, a substancji 
ropopochodnych – nie wiCksza nic 15 mg/l, bezpoWred-
nio do Zalewu WiWlanego poprzez kanały deszczowe 
uzbrojone w klapy zwrotne i pompy do odwodnienia 
terenu w okresach podwycszonego poziomu wody w 
Zalewie WiWlanym lub do innego systemu miejskiej 
kanalizacji deszczowej;

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-
gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:
a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-
wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie 
organem administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 
„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 
prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 
kompetencji Wojewody;

c) obszar bezpoWredniego zagrocenia powodziowego; dla 
robót oraz czynnoWci, które mog> utrudnić ochronC przed 
powodzi>, wymagane jest uzyskanie od właWciwego 
terytorialnie organu zwolnienia z zakazów okreWlonych 
w Prawie Wodnym;

d) teren znajduje siC w granicach zabytkowego układu 
ruralistycznego wpisanego pod nr 1301 do rejestru 
zabytków woj. pomorskiego i na tej podstawie objCty 
jest Wcisł> ochron> konserwatorsk>; na wszelkie prace 
maj>ce wpływ na zachowanie i ekspozycjC walorów 
zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych nalecy 
uzyskać pozwolenie właWciwego konserwatora zabyt-
ków zgodnie z przepisami szczególnymi dotycz>cymi 
ochrony zabytków.
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8. Stawka procentowa – nie dotyczy.
9. Inne zapisy – zakazuje siC lokalizacji reklam.
99) KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZA-

GOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI 
OBRBBU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA 
CZBVCI CENTRUM MIASTA – DLA DRÓG I ULIC

1. Oznaczenie terenu: 033.KD-X
2. Powierzchnia: 0,42 ha
3. Klasa i nazwa ulicy: Teren publicznego ci>gu pieszo-jezd-

nego – ul. Górników.
4. Minimalna szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych – zgodnie 

z rysunkiem planu.
5. Parkingi – nie dopuszcza siC parkowania w pasie drogo-

wym.
6. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu:

a) odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grun-
towych – z zanieczyszczonej powierzchni utwardzonej 
po oczyszczeniu w separatorach substancji ropopo-
chodnych i oczyszczalnikach (odstojnikach wirowych), 
zaprojektowanych dla przejmowania opadów o czCstoWci 
wystCpowania 1 raz na rok w czasie trwania 15 minut 
lecz o iloWci nie mniejszej nic powstaj>cej z opadów o 
natCceniu 77 litrów na sekundC na 1 hektar, w taki spo-
sób, aby w odpływie do odbiornika zawartoWć zawiesin 
ogólnych była nie wiCksza nic 100 mg/l, a substancji 
ropopochodnych – nie wiCksza nic 15 mg/l, bezpoWred-
nio do Zalewu WiWlanego poprzez kanały deszczowe 
uzbrojone w klapy zwrotne i pompy do odwodnienia 
terenu w okresach podwycszonego poziomu wody w 
Zalewie WiWlanym lub do innego systemu miejskiej 
kanalizacji deszczowej;

b) teren zagrocony zalaniem wskutek podniesienia siC 
poziomu wody gruntowej do rzCdnej +1,25 m n.p.m.

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-
gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:
a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-
wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie 
organem administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 
„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 
prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 
kompetencji Wojewody;

c) obszar bezpoWredniego zagrocenia powodziowego; dla 
robót oraz czynnoWci, które mog> utrudnić ochronC przed 
powodzi>, wymagane jest uzyskanie od właWciwego 
terytorialnie organu zwolnienia z zakazów okreWlonych 
w Prawie Wodnym;

d) teren znajduje siC w granicach zabytkowego układu 
ruralistycznego wpisanego pod nr 1301 do rejestru 
zabytków woj. pomorskiego i na tej podstawie objCty 
jest Wcisł> ochron> konserwatorsk>; na wszelkie prace 
maj>ce wpływ na zachowanie i ekspozycjC walorów 
zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych nalecy 
uzyskać pozwolenie właWciwego konserwatora zabyt-
ków zgodnie z przepisami szczególnymi dotycz>cymi 
ochrony zabytków.

8. Stawka procentowa – nie dotyczy.
9. Inne zapisy – zakazuje siC lokalizacji reklam.
100) KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZA-

GOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI 
OBRBBU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA 
CZBVCI CENTRUM MIASTA – DLA DRÓG I ULIC

1. Oznaczenie terenu: 034.KDW
2. Powierzchnia: 0,06 ha
3. Klasa i nazwa ulicy: Tereny dróg wewnCtrznych.
4. Minimalna szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych – 10 m.

5. Parkingi – dopuszcza siC parkowanie w pasie drogowym.
6. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu:

a) odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grun-
towych – z zanieczyszczonej powierzchni utwardzonej 
po oczyszczeniu w separatorach substancji ropopo-
chodnych i oczyszczalnikach (odstojnikach wirowych), 
zaprojektowanych dla przejmowania opadów o czCstoWci 
wystCpowania 1 raz na rok w czasie trwania 15 minut 
lecz o iloWci nie mniejszej nic powstaj>cej z opadów o 
natCceniu 77 litrów na sekundC na 1 hektar, w taki spo-
sób, aby w odpływie do odbiornika zawartoWć zawiesin 
ogólnych była nie wiCksza nic 100 mg/l, a substancji 
ropopochodnych – nie wiCksza nic 15 mg/l, bezpoWred-
nio do Zalewu WiWlanego poprzez kanały deszczowe 
uzbrojone w klapy zwrotne i pompy do odwodnienia 
terenu w okresach podwycszonego poziomu wody w 
Zalewie WiWlanym lub do innego systemu miejskiej 
kanalizacji deszczowej;

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-
gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:
a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-
wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie 
organem administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 
„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 
prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 
kompetencji Wojewody;

c) obszar bezpoWredniego zagrocenia powodziowego; dla 
robót oraz czynnoWci, które mog> utrudnić ochronC przed 
powodzi>, wymagane jest uzyskanie od właWciwego 
terytorialnie organu zwolnienia z zakazów okreWlonych 
w Prawie Wodnym;

d) teren znajduje siC w granicach zabytkowego układu 
ruralistycznego wpisanego pod nr 1301 do rejestru 
zabytków woj. pomorskiego i na tej podstawie objCty 
jest Wcisł> ochron> konserwatorsk>; na wszelkie prace 
maj>ce wpływ na zachowanie i ekspozycjC walorów 
zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych nalecy 
uzyskać pozwolenie właWciwego konserwatora zabyt-
ków zgodnie z przepisami szczególnymi dotycz>cymi 
ochrony zabytków.

8. Stawka procentowa – nie dotyczy.
9. Inne zapisy – zakazuje siC lokalizacji reklam.
101) KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZA-

GOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI 
OBRBBU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA 
CZBVCI CENTRUM MIASTA – DLA DRÓG I ULIC

1. Oznaczenie terenu: 035.KD-X
2. Powierzchnia: 0,10 ha
3. Klasa i nazwa ulicy: Teren publicznego ci>gu pieszo-jezd-

nego – ul. Wysoka.
4. Minimalna szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych – zgodnie 

z istniej>cym wydzieleniem.
5. Parkingi – nie dopuszcza siC parkowania w pasie drogo-

wym.
6. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu:

a) odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grun-
towych – z zanieczyszczonej powierzchni utwardzonej 
po oczyszczeniu w separatorach substancji ropopo-
chodnych i oczyszczalnikach (odstojnikach wirowych), 
zaprojektowanych dla przejmowania opadów o czCstoWci 
wystCpowania 1 raz na rok w czasie trwania 15 minut 
lecz o iloWci nie mniejszej nic powstaj>cej z opadów o 
natCceniu 77 litrów na sekundC na 1 hektar, w taki spo-
sób, aby w odpływie do odbiornika zawartoWć zawiesin 
ogólnych była nie wiCksza nic 100 mg/l, a substancji 
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ropopochodnych – nie wiCksza nic 15 mg/l, bezpoWred-
nio do Zalewu WiWlanego poprzez kanały deszczowe 
uzbrojone w klapy zwrotne i pompy do odwodnienia 
terenu w okresach podwycszonego poziomu wody w 
Zalewie WiWlanym lub do innego systemu miejskiej 
kanalizacji deszczowej;

b) teren zagrocony zalaniem:
— wskutek podniesienia siC poziomu wody gruntowej do 

rzCdnej +1,25 m n.p.m.;
— w wyniku spiCtrzeM sztormowych do rzCdnej +2,20 m 

n.p.m.
7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-

gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:
a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-
wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie 
organem administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 
„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 
prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 
kompetencji Wojewody;

c) obszar bezpoWredniego zagrocenia powodziowego; dla 
robót oraz czynnoWci, które mog> utrudnić ochronC przed 
powodzi>, wymagane jest uzyskanie od właWciwego 
terytorialnie organu zwolnienia z zakazów okreWlonych 
w Prawie Wodnym;

d) teren znajduje siC w granicach zabytkowego układu 
ruralistycznego wpisanego pod nr 1301 do rejestru 
zabytków woj. pomorskiego i na tej podstawie objCty 
jest Wcisł> ochron> konserwatorsk>; na wszelkie prace 
maj>ce wpływ na zachowanie i ekspozycjC walorów 
zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych nalecy 
uzyskać pozwolenie właWciwego konserwatora zabyt-
ków zgodnie z przepisami szczególnymi dotycz>cymi 
ochrony zabytków.

8. Stawka procentowa – nie dotyczy.
9. Inne zapisy – zakazuje siC lokalizacji reklam.
102) KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZA-

GOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI 
OBRBBU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA 
CZBVCI CENTRUM MIASTA – DLA DRÓG I ULIC

1. Oznaczenie terenu: 036.KD-X
2. Powierzchnia: 0,02 ha
3. Klasa i nazwa ulicy: Teren publicznego ci>gu pieszo-jezd-

nego.
4. Minimalna szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych – zgodnie 

z istniej>cym wydzieleniem.
5. Parkingi – nie dopuszcza siC parkowania w pasie drogo-

wym.
6. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu:

a) odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grun-
towych – z zanieczyszczonej powierzchni utwardzonej 
po oczyszczeniu w separatorach substancji ropopo-
chodnych i oczyszczalnikach (odstojnikach wirowych), 
zaprojektowanych dla przejmowania opadów o czCstoWci 
wystCpowania 1 raz na rok w czasie trwania 15 minut 
lecz o iloWci nie mniejszej nic powstaj>cej z opadów o 
natCceniu 77 litrów na sekundC na 1 hektar, w taki spo-
sób, aby w odpływie do odbiornika zawartoWć zawiesin 
ogólnych była nie wiCksza nic 100 mg/l, a substancji 
ropopochodnych – nie wiCksza nic 15 mg/l, bezpoWred-
nio do Zalewu WiWlanego poprzez kanały deszczowe 
uzbrojone w klapy zwrotne i pompy do odwodnienia 
terenu w okresach podwycszonego poziomu wody w 
Zalewie WiWlanym lub do innego systemu miejskiej 
kanalizacji deszczowej;

b) teren zagrocony zalaniem:

— wskutek podniesienia siC poziomu wody gruntowej do 
rzCdnej +1,25 m n.p.m.;

— w wyniku spiCtrzeM sztormowych do rzCdnej +2,20 m 
n.p.m.

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-
gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:
a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-
wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie 
organem administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 
„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 
prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 
kompetencji Wojewody;

c) obszar bezpoWredniego zagrocenia powodziowego; dla 
robót oraz czynnoWci, które mog> utrudnić ochronC przed 
powodzi>, wymagane jest uzyskanie od właWciwego 
terytorialnie organu zwolnienia z zakazów okreWlonych 
w Prawie Wodnym;

d) teren znajduje siC w granicach zabytkowego układu 
ruralistycznego wpisanego pod nr 1301 do rejestru 
zabytków woj. pomorskiego i na tej podstawie objCty 
jest Wcisł> ochron> konserwatorsk>; na wszelkie prace 
maj>ce wpływ na zachowanie i ekspozycjC walorów 
zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych nalecy 
uzyskać pozwolenie właWciwego konserwatora zabyt-
ków zgodnie z przepisami szczególnymi dotycz>cymi 
ochrony zabytków.

8. Stawka procentowa – nie dotyczy.
9. Inne zapisy – zakazuje siC lokalizacji reklam.
103) KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZA-

GOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI 
OBRBBU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA 
CZBVCI CENTRUM MIASTA – DLA DRÓG I ULIC

1. Oznaczenie terenu: 037.KD-X
2. Powierzchnia: 0,02 ha
3. Klasa i nazwa ulicy: Teren publicznego ci>gu pieszo-jezd-

nego.
4. Minimalna szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych – zgodnie 

z istniej>cym wydzieleniem.
5. Parkingi – nie dopuszcza siC parkowania w pasie drogo-

wym.
6. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu:

a) odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grun-
towych – z zanieczyszczonej powierzchni utwardzonej 
po oczyszczeniu w separatorach substancji ropopo-
chodnych i oczyszczalnikach (odstojnikach wirowych), 
zaprojektowanych dla przejmowania opadów o czCstoWci 
wystCpowania 1 raz na rok w czasie trwania 15 minut 
lecz o iloWci nie mniejszej nic powstaj>cej z opadów o 
natCceniu 77 litrów na sekundC na 1 hektar, w taki spo-
sób, aby w odpływie do odbiornika zawartoWć zawiesin 
ogólnych była nie wiCksza nic 100 mg/l, a substancji 
ropopochodnych – nie wiCksza nic 15 mg/l, bezpoWred-
nio do Zalewu WiWlanego poprzez kanały deszczowe 
uzbrojone w klapy zwrotne i pompy do odwodnienia 
terenu w okresach podwycszonego poziomu wody w 
Zalewie WiWlanym lub do innego systemu miejskiej 
kanalizacji deszczowej;

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-
gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:
a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-
wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie 
organem administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 
„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 
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prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 
kompetencji Wojewody;

c) obszar bezpoWredniego zagrocenia powodziowego; dla 
robót oraz czynnoWci, które mog> utrudnić ochronC przed 
powodzi>, wymagane jest uzyskanie od właWciwego 
terytorialnie organu zwolnienia z zakazów okreWlonych 
w Prawie Wodnym;

d) teren znajduje siC w granicach zabytkowego układu 
ruralistycznego wpisanego pod nr 1301 do rejestru 
zabytków woj. pomorskiego i na tej podstawie objCty 
jest Wcisł> ochron> konserwatorsk>; na wszelkie prace 
maj>ce wpływ na zachowanie i ekspozycjC walorów 
zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych nalecy 
uzyskać pozwolenie właWciwego konserwatora zabyt-
ków zgodnie z przepisami szczególnymi dotycz>cymi 
ochrony zabytków.

8. Stawka procentowa – nie dotyczy.
9. Inne zapisy – zakazuje siC lokalizacji reklam.
104) KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZA-

GOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI 
OBRBBU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA 
CZBVCI CENTRUM MIASTA – DLA DRÓG I ULIC

1. Oznaczenie terenu: 038.KD-D
2. Powierzchnia: 0,16 ha
3. Klasa i nazwa ulicy: Teren publicznej drogi dojazdowej – ul. 

Nafciarzy.
4. Minimalna szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych – 11 m 

z lokalnym przewCceniem do 8,5 m.
5. Parkingi – dopuszcza siC parkowanie w pasie drogowym.
6. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu:

a) odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grun-
towych – z zanieczyszczonej powierzchni utwardzonej 
po oczyszczeniu w separatorach substancji ropopo-
chodnych i oczyszczalnikach (odstojnikach wirowych), 
zaprojektowanych dla przejmowania opadów o czCstoWci 
wystCpowania 1 raz na rok w czasie trwania 15 minut 
lecz o iloWci nie mniejszej nic powstaj>cej z opadów o 
natCceniu 77 litrów na sekundC na 1 hektar, w taki spo-
sób, aby w odpływie do odbiornika zawartoWć zawiesin 
ogólnych była nie wiCksza nic 100 mg/l, a substancji 
ropopochodnych – nie wiCksza nic 15 mg/l, bezpoWred-
nio do Zalewu WiWlanego poprzez kanały deszczowe 
uzbrojone w klapy zwrotne i pompy do odwodnienia 
terenu w okresach podwycszonego poziomu wody w 
Zalewie WiWlanym lub do projektowanego zbiornika 
retencyjnego otwartego (stawu) zlokalizowanego na 
terenach zielonych i nastCpnie do Zalewu WiWlanego lub 
do innego systemu miejskiej kanalizacji deszczowej;

b) teren zagrocony zalaniem:
— wskutek podniesienia siC poziomu wody gruntowej do 

rzCdnej +1,25 m n.p.m.;
— w wyniku spiCtrzeM sztormowych do rzCdnej +2,20 m 

n.p.m.
7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-

gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:
a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-
wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie 
organem administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 
„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 
prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 
kompetencji Wojewody;

c) obszar bezpoWredniego zagrocenia powodziowego; dla 
robót oraz czynnoWci, które mog> utrudnić ochronC przed 
powodzi>, wymagane jest uzyskanie od właWciwego 
terytorialnie organu zwolnienia z zakazów okreWlonych 
w Prawie Wodnym;

d) teren znajduje siC w granicach zabytkowego układu 
ruralistycznego wpisanego pod nr 1301 do rejestru 
zabytków woj. pomorskiego i na tej podstawie objCty 
jest Wcisł> ochron> konserwatorsk>; na wszelkie prace 
maj>ce wpływ na zachowanie i ekspozycjC walorów 
zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych nalecy 
uzyskać pozwolenie właWciwego konserwatora zabyt-
ków zgodnie z przepisami szczególnymi dotycz>cymi 
ochrony zabytków.

8. Stawka procentowa – nie dotyczy.
9. Inne zapisy – zakazuje siC lokalizacji reklam.
105) KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZA-

GOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI 
OBRBBU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA 
CZBVCI CENTRUM MIASTA – DLA DRÓG I ULIC

1. Oznaczenie terenu: 039.KD-X
2. Powierzchnia: 0,06 ha
3. Klasa i nazwa ulicy: Teren publicznego ci>gu pieszo-jezd-

nego – ul. Rzeabiarzy.
4. Minimalna szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych – zgodnie 

z rysunkiem planu.
5. Parkingi – nie dopuszcza siC parkowania w pasie drogo-

wym.
6. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu:

a) odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grun-
towych – z zanieczyszczonej powierzchni utwardzonej 
po oczyszczeniu w separatorach substancji ropopo-
chodnych i oczyszczalnikach (odstojnikach wirowych), 
zaprojektowanych dla przejmowania opadów o czCstoWci 
wystCpowania 1 raz na rok w czasie trwania 15 minut 
lecz o iloWci nie mniejszej nic powstaj>cej z opadów o 
natCceniu 77 litrów na sekundC na 1 hektar, w taki spo-
sób, aby w odpływie do odbiornika zawartoWć zawiesin 
ogólnych była nie wiCksza nic 100 mg/l, a substancji 
ropopochodnych – nie wiCksza nic 15 mg/l, bezpoWred-
nio do Zalewu WiWlanego poprzez kanały deszczowe 
uzbrojone w klapy zwrotne i pompy do odwodnienia 
terenu w okresach podwycszonego poziomu wody w 
Zalewie WiWlanym lub do innego systemu miejskiej 
kanalizacji deszczowej;

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-
gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:
a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-
wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie 
organem administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 
„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 
prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 
kompetencji Wojewody;

c) obszar bezpoWredniego zagrocenia powodziowego; dla 
robót oraz czynnoWci, które mog> utrudnić ochronC przed 
powodzi>, wymagane jest uzyskanie od właWciwego 
terytorialnie organu zwolnienia z zakazów okreWlonych 
w Prawie Wodnym;

d) teren znajduje siC w granicach zabytkowego układu 
ruralistycznego wpisanego pod nr 1301 do rejestru 
zabytków woj. pomorskiego i na tej podstawie objCty 
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jest Wcisł> ochron> konserwatorsk>; na wszelkie prace 
maj>ce wpływ na zachowanie i ekspozycjC walorów 
zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych nalecy 
uzyskać pozwolenie właWciwego konserwatora zabyt-
ków zgodnie z przepisami szczególnymi dotycz>cymi 
ochrony zabytków.

8. Stawka procentowa – nie dotyczy.
9. Inne zapisy – zakazuje siC lokalizacji reklam.
106) KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZA-

GOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI 
OBRBBU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA 
CZBVCI CENTRUM MIASTA – DLA DRÓG I ULIC

1. Oznaczenie terenu: 040.KD-X
2. Powierzchnia: 0,03 ha
3. Klasa i nazwa ulicy: Teren publicznego ci>gu pieszo-jezd-

nego – u. Lekarzy.
4. Minimalna szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych – zgodnie 

z istniej>cym wydzieleniem.
5. Parkingi – nie dopuszcza siC parkowania w pasie drogo-

wym.
6. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu:

a) odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grun-
towych – z zanieczyszczonej powierzchni utwardzonej 
po oczyszczeniu w separatorach substancji ropopo-
chodnych i oczyszczalnikach (odstojnikach wirowych), 
zaprojektowanych dla przejmowania opadów o czCstoWci 
wystCpowania 1 raz na rok w czasie trwania 15 minut 
lecz o iloWci nie mniejszej nic powstaj>cej z opadów o 
natCceniu 77 litrów na sekundC na 1 hektar, w taki spo-
sób, aby w odpływie do odbiornika zawartoWć zawiesin 
ogólnych była nie wiCksza nic 100 mg/l, a substancji 
ropopochodnych – nie wiCksza nic 15 mg/l, bezpoWred-
nio do Zalewu WiWlanego poprzez kanały deszczowe 
uzbrojone w klapy zwrotne i pompy do odwodnienia 
terenu w okresach podwycszonego poziomu wody w 
Zalewie WiWlanym lub do innego systemu miejskiej 
kanalizacji deszczowej;

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-
gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:
a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-
wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie 
organem administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 
„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 
prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 
kompetencji Wojewody;

c) obszar bezpoWredniego zagrocenia powodziowego; dla 
robót oraz czynnoWci, które mog> utrudnić ochronC przed 
powodzi>, wymagane jest uzyskanie od właWciwego 
terytorialnie organu zwolnienia z zakazów okreWlonych 
w Prawie Wodnym;

d) teren znajduje siC w granicach zabytkowego układu 
ruralistycznego wpisanego pod nr 1301 do rejestru 
zabytków woj. pomorskiego i na tej podstawie objCty 
jest Wcisł> ochron> konserwatorsk>; na wszelkie prace 
maj>ce wpływ na zachowanie i ekspozycjC walorów 
zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych nalecy 
uzyskać pozwolenie właWciwego konserwatora zabyt-
ków zgodnie z przepisami szczególnymi dotycz>cymi 
ochrony zabytków.

8. Stawka procentowa – nie dotyczy.
9. Inne zapisy:

a) dopuszcza siC wprowadzenie Wciecek rowerowych w 
pasie drogowym;

b) zakazuje siC lokalizacji reklam.

107) KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZA-
GOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI 
OBRBBU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA 
CZBVCI CENTRUM MIASTA – DLA DRÓG I ULIC

1. Oznaczenie terenu: 041.KD-X
2. Powierzchnia: 0,05 ha
3. Klasa i nazwa ulicy: Teren publicznego ci>gu pieszo-jezd-

nego – ul. Plastyków.
4. Minimalna szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych – zgodnie 

z rysunkiem planu.
5. Parkingi – nie dopuszcza siC parkowania w pasie drogo-

wym.
6. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu:

a) odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grun-
towych – z zanieczyszczonej powierzchni utwardzonej 
po oczyszczeniu w separatorach substancji ropopo-
chodnych i oczyszczalnikach (odstojnikach wirowych), 
zaprojektowanych dla przejmowania opadów o czCstoWci 
wystCpowania 1 raz na rok w czasie trwania 15 minut 
lecz o iloWci nie mniejszej nic powstaj>cej z opadów o 
natCceniu 77 litrów na sekundC na 1 hektar, w taki spo-
sób, aby w odpływie do odbiornika zawartoWć zawiesin 
ogólnych była nie wiCksza nic 100 mg/l, a substancji 
ropopochodnych – nie wiCksza nic 15 mg/l, bezpoWred-
nio do Zalewu WiWlanego poprzez kanały deszczowe 
uzbrojone w klapy zwrotne i pompy do odwodnienia 
terenu w okresach podwycszonego poziomu wody w 
Zalewie WiWlanym lub do innego systemu miejskiej 
kanalizacji deszczowej;

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-
gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:
a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-
wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie 
organem administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 
„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 
prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 
kompetencji Wojewody;

c) obszar bezpoWredniego zagrocenia powodziowego; dla 
robót oraz czynnoWci, które mog> utrudnić ochronC przed 
powodzi>, wymagane jest uzyskanie od właWciwego 
terytorialnie organu zwolnienia z zakazów okreWlonych 
w Prawie Wodnym;

d) teren znajduje siC w granicach zabytkowego układu 
ruralistycznego wpisanego pod nr 1301 do rejestru 
zabytków woj. pomorskiego i na tej podstawie objCty 
jest Wcisł> ochron> konserwatorsk>; na wszelkie prace 
maj>ce wpływ na zachowanie i ekspozycjC walorów 
zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych nalecy 
uzyskać pozwolenie właWciwego konserwatora zabyt-
ków zgodnie z przepisami szczególnymi dotycz>cymi 
ochrony zabytków.

8. Stawka procentowa – nie dotyczy.
9. Inne zapisy – zakazuje siC lokalizacji reklam.
108) KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZA-

GOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI 
OBRBBU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA 
CZBVCI CENTRUM MIASTA – DLA DRÓG I ULIC

1. Oznaczenie terenu: 042.KD-X
2. Powierzchnia: 0,06 ha
3. Klasa i nazwa ulicy: Teren publicznego ci>gu pieszego (ul. 

Rzeabiarzy).
4. Minimalna szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych – 6 m.
5. Parkingi – nie dopuszcza siC parkowania w pasie drogo-

wym.
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6. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu:
a) odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grun-

towych – z zanieczyszczonej powierzchni utwardzonej 
po oczyszczeniu w separatorach substancji ropopo-
chodnych i oczyszczalnikach (odstojnikach wirowych), 
zaprojektowanych dla przejmowania opadów o czCstoWci 
wystCpowania 1 raz na rok w czasie trwania 15 minut 
lecz o iloWci nie mniejszej nic powstaj>cej z opadów o 
natCceniu 77 litrów na sekundC na 1 hektar, w taki spo-
sób, aby w odpływie do odbiornika zawartoWć zawiesin 
ogólnych była nie wiCksza nic 100 mg/l, a substancji 
ropopochodnych – nie wiCksza nic 15 mg/l, bezpoWred-
nio do Zalewu WiWlanego poprzez kanały deszczowe 
uzbrojone w klapy zwrotne i pompy do odwodnienia 
terenu w okresach podwycszonego poziomu wody w 
Zalewie WiWlanym lub do innego systemu miejskiej 
kanalizacji deszczowej;

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-
gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:
a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-
wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie 
organem administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 
„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 
prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 
kompetencji Wojewody;

c) obszar bezpoWredniego zagrocenia powodziowego; dla 
robót oraz czynnoWci, które mog> utrudnić ochronC przed 
powodzi>, wymagane jest uzyskanie od właWciwego 
terytorialnie organu zwolnienia z zakazów okreWlonych 
w Prawie Wodnym;

d) teren znajduje siC w granicach zabytkowego układu 
ruralistycznego wpisanego pod nr 1301 do rejestru 
zabytków woj. pomorskiego i na tej podstawie objCty 
jest Wcisł> ochron> konserwatorsk>; na wszelkie prace 
maj>ce wpływ na zachowanie i ekspozycjC walorów 
zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych nalecy 
uzyskać pozwolenie właWciwego konserwatora zabyt-
ków zgodnie z przepisami szczególnymi dotycz>cymi 
ochrony zabytków.

8. Stawka procentowa – nie dotyczy.
9. Inne zapisy – zakazuje siC lokalizacji reklam.
109) KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZA-

GOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI 
OBRBBU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA 
CZBVCI CENTRUM MIASTA – DLA DRÓG I ULIC

1. Oznaczenie terenu: 043.KD-D
2. Powierzchnia: 0,17 ha
3. Klasa i nazwa ulicy: Teren publicznej drogi dojazdowej (ul. 

Sienkiewicza).
4. Minimalna szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych – zgodnie 

z istniej>cym wydzieleniem.
5. Parkingi – dopuszcza siC parkowanie w pasie drogowym.
6. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu:

a) odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grun-
towych – z zanieczyszczonej powierzchni utwardzonej 
po oczyszczeniu w separatorach substancji ropopo-
chodnych i oczyszczalnikach (odstojnikach wirowych), 
zaprojektowanych dla przejmowania opadów o czCstoWci 
wystCpowania 1 raz na rok w czasie trwania 15 minut 
lecz o iloWci nie mniejszej nic powstaj>cej z opadów o 
natCceniu 77 litrów na sekundC na 1 hektar, w taki spo-
sób, aby w odpływie do odbiornika zawartoWć zawiesin 

ogólnych była nie wiCksza nic 100 mg/l, a substancji 
ropopochodnych – nie wiCksza nic 15 mg/l, bezpoWred-
nio do Zalewu WiWlanego poprzez kanały deszczowe 
uzbrojone w klapy zwrotne i pompy do odwodnienia 
terenu w okresach podwycszonego poziomu wody w 
Zalewie WiWlanym lub do projektowanego podziemnego 
zbiornika retencyjno – infi ltracyjnego zlokalizowanego 
na terenach zielonych poza obszarem planu;

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-
gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:
a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-
wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie 
organem administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 
„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 
prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 
kompetencji Wojewody;

c) obszar bezpoWredniego zagrocenia powodziowego; dla 
robót oraz czynnoWci, które mog> utrudnić ochronC przed 
powodzi>, wymagane jest uzyskanie od właWciwego 
terytorialnie organu zwolnienia z zakazów okreWlonych 
w Prawie Wodnym;

d) teren znajduje siC w granicach zabytkowego układu 
ruralistycznego wpisanego pod nr 1301 do rejestru 
zabytków woj. pomorskiego i na tej podstawie objCty 
jest Wcisł> ochron> konserwatorsk>; na wszelkie prace 
maj>ce wpływ na zachowanie i ekspozycjC walorów 
zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych nalecy 
uzyskać pozwolenie właWciwego konserwatora zabyt-
ków zgodnie z przepisami szczególnymi dotycz>cymi 
ochrony zabytków.

8. Stawka procentowa – nie dotyczy.
9. Inne zapisy:

a) zakazuje siC lokalizacji reklam;
b) dopuszcza siC wprowadzenie Wciecek rowerowych w 

pasie drogowym.
110) KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZA-

GOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI 
OBRBBU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA 
CZBVCI CENTRUM MIASTA – DLA DRÓG I ULIC

1. Oznaczenie terenu: 044.KD-X
2. Powierzchnia: 0,09 ha
3. Klasa i nazwa ulicy: Teren publicznego ci>gu pieszego (ul. 
Vwierczewskiego).

4. Minimalna szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych – 11 m.
5. Parkingi – dopuszcza siC parkowanie w pasie drogowym.
6. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu:

a) odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grun-
towych – z zanieczyszczonej powierzchni utwardzonej 
po oczyszczeniu w separatorach substancji ropopo-
chodnych i oczyszczalnikach (odstojnikach wirowych), 
zaprojektowanych dla przejmowania opadów o czCstoWci 
wystCpowania 1 raz na rok w czasie trwania 15 minut 
lecz o iloWci nie mniejszej nic powstaj>cej z opadów o 
natCceniu 77 litrów na sekundC na 1 hektar, w taki spo-
sób, aby w odpływie do odbiornika zawartoWć zawiesin 
ogólnych była nie wiCksza nic 100 mg/l, a substancji 
ropopochodnych – nie wiCksza nic 15 mg/l, bezpoWred-
nio do Zalewu WiWlanego poprzez kanały deszczowe 
uzbrojone w klapy zwrotne i pompy do odwodnienia 
terenu w okresach podwycszonego poziomu wody w 
Zalewie WiWlanym lub do innego systemu miejskiej 
kanalizacji deszczowej;

Poz. 1401



Dziennik UrzCdowy
Województwa Pomorskiego Nr 70 — 4916 —

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-
gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:
a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-
wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie 
organem administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 
„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 
prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 
kompetencji Wojewody;

c) obszar bezpoWredniego zagrocenia powodziowego; dla 
robót oraz czynnoWci, które mog> utrudnić ochronC przed 
powodzi>, wymagane jest uzyskanie od właWciwego 
terytorialnie organu zwolnienia z zakazów okreWlonych 
w Prawie Wodnym;

d) teren znajduje siC w granicach zabytkowego układu 
ruralistycznego wpisanego pod nr 1301 do rejestru 
zabytków woj. pomorskiego i na tej podstawie objCty 
jest Wcisł> ochron> konserwatorsk>; na wszelkie prace 
maj>ce wpływ na zachowanie i ekspozycjC walorów 
zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych nalecy 
uzyskać pozwolenie właWciwego konserwatora zabyt-
ków zgodnie z przepisami szczególnymi dotycz>cymi 
ochrony zabytków.

8. Stawka procentowa – nie dotyczy.
9. Inne zapisy:

a) obowi>zuje całkowity zakaz zabudowy chronionego 
wpisem do rejestru zabytków historycznego układu 
ruralistycznego, historycznego wnCtrza urbanistyczne-
go prowadz>cego do pierwszego mola pasacerskiego 
osady kuracyjnej w Krynicy Morskiej;

b) zakaz zjazdu do ul. GdaMskiej;
c) dopuszcza siC lokalizacjC reklam w formie słupów 

reklamowych lub tablic informacyjnych zgrupowanych 
na jednym noWniku (stelacu); tablice informacyjne o 
jednolitej kolorystce i o powierzchni jednostkowej nie 
wiCkszej nic 0,5 m2;

d) teren jest obiektem zabytkowym (nieruchomoWci> grun-
tow>) objCtym ochron> konserwatorsk>.

111) KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZA-
GOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI 
OBRBBU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA 
CZBVCI CENTRUM MIASTA – DLA DRÓG I ULIC

1. Oznaczenie terenu: 045.KD-X
2. Powierzchnia: 0,04 ha
3. Klasa i nazwa ulicy: Teren publicznego ci>gu pieszo- jezd-

nego.
4. Minimalna szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych – jak na 

rysunku planu.
5. Parkingi – nie dopuszcza siC parkowania w pasie drogo-

wym.
6. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu:

a) odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grun-
towych – z zanieczyszczonej powierzchni utwardzonej 
po oczyszczeniu w separatorach substancji ropopo-
chodnych i oczyszczalnikach (odstojnikach wirowych), 
zaprojektowanych dla przejmowania opadów o czCstoWci 
wystCpowania 1 raz na rok w czasie trwania 15 minut 
lecz o iloWci nie mniejszej nic powstaj>cej z opadów o 
natCceniu 77 litrów na sekundC na 1 hektar, w taki spo-
sób, aby w odpływie do odbiornika zawartoWć zawiesin 
ogólnych była nie wiCksza nic 100 mg/l, a substancji 
ropopochodnych – nie wiCksza nic 15 mg/l, po oczysz-

czeniu do zbiornika retencyjnego, którego lokalizacjC 
dopuszcza siC na terenie 66.ZP lub do innego systemu 
miejskiej kanalizacji deszczowej.

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-
gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:
a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-
wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie 
organem administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 
„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 
prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 
kompetencji Wojewody;

c) obszar bezpoWredniego zagrocenia powodziowego; dla 
robót oraz czynnoWci, które mog> utrudnić ochronC przed 
powodzi>, wymagane jest uzyskanie od właWciwego 
terytorialnie organu zwolnienia z zakazów okreWlonych 
w Prawie Wodnym;

d) teren znajduje siC w granicach zabytkowego układu 
ruralistycznego wpisanego pod nr 1301 do rejestru 
zabytków woj. pomorskiego i na tej podstawie objCty 
jest Wcisł> ochron> konserwatorsk>; na wszelkie prace 
maj>ce wpływ na zachowanie i ekspozycjC walorów 
zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych nalecy 
uzyskać pozwolenie właWciwego konserwatora zabyt-
ków zgodnie z przepisami szczególnymi dotycz>cymi 
ochrony zabytków.

8. Stawka procentowa – nie dotyczy.
9. Inne zapisy – zakaz lokalizacji reklam.

§ 8

1. Integraln> czCWci> uchwały jest czCWć grafi czna – rysunek 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
czCWci obrCbu geodezyjnego Krynica Morska dla czCWci 
centrum miasta w skali 1:2000, stanowi>cy zał>cznik nr 1 
do niniejszej uchwały.

2. Na rysunku miejscowego planu zawarto nastCpuj>ce ozna-
czenia grafi czne:
1) informacyjne, obowi>zuj>ce na podstawie odrCbnych 

przepisów:
— granica obszaru zabytkowego wpisanego do rejestru 

zabytków (ochrona historycznego układu ruralistycz-
nego i urbanistycznego);

— obiekty (nieruchomoWci gruntowe) wpisane do rejestru 
zabytków;

— obiekty (nieruchomoWci budynkowe) wpisane do 
rejestru zabytków;

— pomnik przyrody wg numeracji rejestru WKP GdaMsk 
z 15 metrow> stref> ochronn>;

— granica morskiego portu rybackiego w Łysicy;
2) obowi>zuj>ce, wynikaj>ce z ustaleM planu:
  — granica opracowania planu;

— linie rozgraniczaj>ce tereny o rócnym przeznaczeniu 
lub rócnych zasadach zagospodarowania;

— oznaczenia identyfi kacyjne oraz przeznaczenie tere-
nów w liniach rozgraniczaj>cych,

— rekomendowane linie podziału na działki budowla-
ne;

— obiekty wskazane do rekompozycji dezintegruj>ce 
przestrzeM;

— obiekty wyburzone znajduj>ce siC na podkładzie 
mapowym;
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— orientacyjna lokalizacja dominanty lub akcentu archi-
tektonicznego;

— tereny proponowanej lokalizacji parkingów;
— tereny do zagospodarowania zieleni>;
— orientacyjny przebieg głównych ogólnodostCpnych 

ci>gów pieszych;
— trasa przebiegu Wciecki rowerowej;
— nieprzekraczalne linie zabudowy;
— obowi>zuj>ce linie zabudowy;
— rejon lokalizacji stacji transformatorowej istniej>cej/

projektowanej;
— rejon lokalizacji istniej>cego odwiertu solankowego;
— obiekty zabytkowe (nieruchomoWci gruntowe);
— obiekty zabytkowe (nieruchomoWci budynkowe);
— strefa ochrony archeologicznej;
— stanowiska gatunków roWlin objCtych ochron> Wci-

sł>;
— drzewa o cechach predysponuj>cych do ochrony.

§ 9

  RozstrzygniCcia dotycz>ce sposobu rozpatrzenia uwag 
wniesionych do projektu planu, wyłoconym do publicznego 
wgl>du, a takce rozstrzygniCcia o sposobie realizacji, zapisa-
nych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które nalec> do zadaM własnych gminy oraz zasadach ich 
fi nansowania stanowi> zał>czniki nr 2 i 3 do niniejszej uchwa-
ły.

§ 10

  Wykonanie uchwały powierza siC Burmistrzowi Miasta 
Krynica Morska.

§ 11

  Uchwała wchodzi w cycie po upływie 30 dni od dnia ogło-
szenia jej w Dzienniku UrzCdowym Województwa Pomorskie-
go.

Przewodnicz>ca 
Rady Miejskiej

 Agnieszka Jaworska
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Zał>cznik Nr 2
do uchwały Nr XXV/178/2008 
Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej 
z dnia 16 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospoda-

rowania przestrzennego czCWci obrCbu geodezyjnego 

Krynica Morska dla czCWci centrum miasta.

RozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag złoconych do 
projektu planu
1. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-

nego czCWci obrCbu geodezyjnego Krynica Morska dla 
czCWci centrum miasta po raz pierwszy został wyłocony 
do publicznego wgl>du w UrzCdzie Miasta Krynica Morska 
w dniach od 25.02.2008 r. do 25.03.2008 r. W terminie 
przewidzianym ustaw> wpłynCły 43 uwagi. Ponicej przed-
stawiono rozstrzygniCcia Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej 
w sprawie poszczególnych uwag w kolejnoWci zgodnej z 
tabel>.
1) UwzglCdnia siC czCWciowo uwagC wniesion> przez:
Pani> AlinC Grzeszkiewicz,
Pana Mirosława Grzeszkiewicz
RozstrzygniCcie uzasadnia siC nastCpuj>co:

 Zgłaszaj>cy uwagC, właWciciele nieruchomoWci połoco-
nej przy ul. Wasilewskiego 11, wnosili, aby zapisy planu 
przewidywały tylko uporz>dkowanie architektoniczne, bez 
mocliwoWci rozbudowy parteru, oraz nadbudowy budynków 
zlokalizowanych w rejonie ul. Wasilewskiego, na terenach 
przeznaczonych dla zabudowy usługowej, mieszkaniowej 
jednorodzinnej, mieszkaniowej jednorodzinnej z usługa-
mi.

 Powycsz> uwagC nalecy uznać za juc czCWciowo uwzglCd-
nion>. W planie ograniczono mocliwoWć intensyfi kowania 
zabudowy w tym rejonie. Jednakce szereg wniosków złoco-
nych do planu dotyczyło rozbudowy istniej>cych budynków 
w rejonie ul. Wasilewskiego. Dopuszczono mocliwoWć roz-
budowy tylko tam, gdzie jest odpowiednia wielkoWć działki, 
a istniej>ca zabudowa nie przerasta kubatur> zabudowy 
na s>siednich działkach.
2) UwzglCdnia siC uwagC wniesion> przez:
Pana Wojciecha Aleksandrowicza,
RozstrzygniCcie uzasadnia siC nastCpuj>co:

 Zgłaszaj>cy uwagC, jako właWciciel nieruchomoWci przy ul. 
Aptekarzy 1, w skład której wchodz> działki nr 462 i 467, 
w czCWci przeznaczone w projekcie planu na poszerzenie 
pasa drogowego, wnosił o ponowne przeanalizowanie pro-
jektowanych wydzieleM ulicy Górników i Aptekarzy, w tym 
celowoWci planowanych poszerzeM. UwzglCdniono uwagC 
odstCpuj>c od poszerzenia ul. Górników i Aptekarzy, które 
miałoby siC odbyć kosztem czCWci działek zgłaszaj>cego 
uwagC i wł>czono je do terenów zabudowy usługowej, 
mieszkaniowej jednorodzinnej, mieszkaniowej jednoro-
dzinnej z usługami (47.MU).
3) Nie uwzglCdnia siC uwagi wniesionej przez:

  Pani> AldonC Idziak-Chmielewsk>,
  RozstrzygniCcie uzasadnia siC nastCpuj>co:
 Zgłaszaj>ca uwagC wnosiła o zaprojektowanie drogi na 

zapleczu ul. Aptekarzy z uwzglCdnieniem mocliwoWci loka-
lizacji miejsc parkingowych, oraz mocliwoWci poszerzenia 
siedliska (z uwagi na brak przejezdnoWci ul. Aptekarzy). 
Uwagi nie uwzglCdniono.

 Pani Aldona Idziak-Chmielewska jest właWcicielk> nieru-
chomoWci połoconej przy ul. Aptekarzy 4, przeznaczonej 
w planie dla zabudowy usługowej, mieszkaniowej jedno-
rodzinnej, mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami (51.
MU). Posesja od frontu ma dostCp do drogi publicznej 
– ulicy Aptekarzy. Na zapleczu nieruchomoWci granica 
działki połocona jest na krawCdzi stromej skarpy stano-

wi>cej zakrzewion> czCWć gruntów własnoWci Miasta. W 
zwi>zku z istniej>cym ukształtowaniem terenu, realizacja 
drogi publicznej z miejscami parkingowymi bez ingerencji 
w tereny prywatnych posesji jest niemocliwa. Natomiast 
teren znajduj>cy siC na zapleczu działki jest własnoWci> 
Miasta i w stosunku do tych gruntów powstała koncepcja 
zagospodarowania terenu, która wyklucza mocliwoWć 
podcinania terenów. Uszczupliłoby to wartoWć gruntów, 
które mog> przynieWć Miastu znaczne zyski. Z tej samej 
przyczyny odrzucono takce uwagC dotycz>c> mocliwoWci 
dalszego powiCkszenia siedliska przy ul. Aptekarzy 4.

 JednoczeWnie na całym obszarze opracowania, w tym 
na terenie oznaczonym symbolem 51.MU dopuszcza siC 
realizacjC dróg wewnCtrznych. Warunkiem jej realizacji jest 
oczywiWcie zgoda wszystkich właWcicieli posesji przez które 
przebiegałaby droga.
4) Nie uwzglCdnia siC uwagi wniesionej przez:
Pani> GracynC G>siorowsk>,
Pani> TeresC CywiMsk>,
RozstrzygniCcie uzasadnia siC nastCpuj>co:

 Zgłaszaj>ce uwagC, właWcicielki nieruchomoWci połoconych 
przy ul. Portowej 5, przeznaczonych w planie dla zabudowy 
usługowej (41.U) wnosiły o przesuniCcie linii zabudowy na 
działkach nr 393/3 i 393/2 na granicC z pasem drogowym 
ul. Portowej i umocliwienie zabudowy istniej>cego tarasu 
przy ul. Portowej 5.

 UwzglCdnienie uwagi było niemocliwe z uwagi na odmowC 
uzgodnienia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
5) UwzglCdnia siC uwagC wniesion> przez:
Pani> TeresC CywiMsk>,
RozstrzygniCcie uzasadnia siC nastCpuj>co:

 Zgłaszaj>ca uwagC, właWcicielka nieruchomoWci połoconej 
przy ul. Portowej 3b przeznaczonej w planie dla zabudowy 
usługowej (42.U), wnosiła o przesuniCcie linii zabudowy, 
zgodnie z przedłoconym zał>cznikiem grafi cznym.

 UwzglCdniono uwagC uznaj>c, ce korekta linii zabudowy 
nie spowoduje zmiany w istniej>cej pierzei ul. Portowej i 
jest kontynuacj> linii zabudowy terenów s>siednich.
6) Nie uwzglCdnia siC uwagi wniesionej przez:
Bank Spółdzielczy w Stegnie,
RozstrzygniCcie uzasadnia siC nastCpuj>co:
Zgłaszaj>cy uwagC wnosił o:
— zmianC zapisu dotycz>cego przeznaczenia terenu 37.U 

na nastCpuj>cy: „czCWć parterowa budynku – usługi, 
piCtro i poddasze – w całoWci na cele mieszkalne”;

— zmianC zapisu nakazuj>cego stworzenie zabudowy 
zwartej z działk> 430/25;

— korektC linii zabudowy przebiegaj>cej przez budynek 
od strony północnej uniemocliwiaj>cej przebudowC 
dachu oraz przeznaczenie przedmiotowych działek na 
dojazd do zabudowy s>siedniej (likwidacja słucebnoWci 
przejazdu).

 Zgłaszaj>cy uwagC jest właWcicielem nieruchomoWci połoco-
nej na działkach nr 430/23, 430/24 przy ul. GdaMskiej, zabu-
dowanej obiektem usługowym (bankiem) i przeznaczonej w 
planie dla zabudowy usługowej (37.U). Na etapie składania 
wniosków do planu zgłaszaj>cy uwagC złocył propozycje 
zapisów, które w ducej czCWci zostały uwzglCdnione w pla-
nie. Wykorzystano mocliwoWć maksymalnego kształtowania 
parametrów zabudowy, a planowane przeznaczenie terenu 
było zgodne z załoceniami do planu.

 W stosunku do przedmiotowych działek złocono szereg 
uwag wnosz>cych o znaczne ograniczenie mocliwoWci ich 
zabudowy.

 Nie uwzglCdniono czCWci uwagi dotycz>cej dopuszczenia 
mieszkalnictwa wielorodzinnego, poniewac jest to funkcja 
niezgodna z polityk> gospodarcz> miasta.
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 Nie uwzglCdniono takce czCWci uwagi dotycz>cej przesu-
niCcia linii zabudowy, poniewac jest sprzeczna z przyjCtymi 
zasadami lokalizacji usług Wródmiejskich na tym terenie 
oraz zasadami kształtowania zabudowy według zaleceM 
WKZ – rejestr zabytków.

 UwzglCdniono czCWciowo uwagC dotycz>c> tworzenia 
zabudowy zwartej z działk> s>siedni>, wnosz>c zapisy 
dopuszczaj>ce a nie jak dotychczas nakazuj>ce jej realiza-
cjC. UwzglCdniono takce czCWć uwagi dotycz>c> usuniCcia 
słucebnoWci przejazdu przez teren zgłaszaj>cych uwagC na 
działkC s>siedni>.

7) UwzglCdnia siC czCWciowo uwagi wniesione przez:
 Bank Spółdzielczy w Stegnie,
 RozstrzygniCcie uzasadnia siC nastCpuj>co:
 Zgłaszaj>cy uwagC wnosił o przesuniCcie linii zabudowy od 

strony południowej w kierunku ul. GdaMskiej o co najmniej 4 
m. Skorygował tec czCWć uwagi wniesionej w piWmie z dnia 
12.03.08 i proponował stworzenie mocliwoWci zabudowy 
zwartej z działk> 430/25 pod warunkiem wspólnej decyzji 
właWcicieli obu nieruchomoWci.

 Nie uwzglCdniono czCWci uwagi dotycz>cej przesuniCcia 
linii zabudowy w stronC drogi wojewódzkiej – ul. GdaMskiej. 
UwzglCdniono natomiast czCWć uwagi dotycz>c> tworzenia 
zabudowy zwartej z działk> s>siedni>.
8) Nie uwzglCdnia siC uwagi wniesionej przez:

 PaMstwa Aleksandra i TeresC Vcibor,
 RozstrzygniCcie uzasadnia siC nastCpuj>co:
 Zgłaszaj>cy uwagC, właWciciele nieruchomoWci połoco-

nej przy ul. GdaMskiej 111, przeznaczonej w planie dla 
zabudowy usługowej, mieszkaniowej jednorodzinnej, 
mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami  (49.MU), wnosili 
o zlikwidowanie drogi na działce nr 488/1 oraz umocliwie-
nie dokupienia i zagospodarowania usługowego działek 
488/1,499/2, 500/2. NieruchomoWci, których dotyczy uwaga 
stanowi> własnoWć Miasta Krynica Morska. Na działce nr 
488/1, w miejscu dawnej drogi, zgodnie z uwarunkowaniami 
konserwatorskimi wyznaczono przebieg ogólnodostCpnego 
ci>gu pieszego. Nie uzyskano pozwolenia Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków na likwidacjC przedmiotowego 
historycznego przejWcia pieszego.

 Zapisy planu nie wykluczaj> mocliwoWci zagospodarowania 
przedmiotowych działek wspólnie z działk> bCd>c> włas-
noWci> zgłaszaj>cego uwagC, pod warunkiem zachowania 
publicznego przejWcia ł>cz>cego ul. Cich> z ul. GdaMsk> w 
miejscu wyznaczonym na rysunku planu.
9) UwzglCdnia siC uwagC wniesion> przez:

 Pani> JoannC Lewandowsk>,
 RozstrzygniCcie uzasadnia siC nastCpuj>co:
 Zgłaszaj>ca uwagC jest właWcicielk> działek nr 461 i 464 

połoconych przy ul. Aptekarzy 3 i Górników 7 przeznaczo-
nych w planie dla zabudowy usługowej, mieszkaniowej 
jednorodzinnej, mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami 
(47.MU) i wnosiła o:
— korektC zapisu dotycz>cego dopuszczalnej wielkoWci 

działki;
— korektC zapisu okreWlaj>cego budynek przy ul. Górników 

7 jako obiekt zabytkowy, chroniony zapisami planu;
— korektC projektowanych wydzieleM ulicy Górników i 

Aptekarzy, w tym celowoWci planowanych poszerzeM;
— doprecyzowanie zapisu dotycz>cego ogrodzeM.

 Uwaga dotycz>ca korekty dopuszczalnej wielkoWci działki 
była bezzasadna, poniewac zgodnie z zapisami w karcie 
terenu uznaje siC istniej>ce działki, w tym działki o wielkoWci 
mniejszej nic dopuszczona za zgodne z planem.

 W zwi>zku dostarczeniem materiałów dowodz>cych, ce 
istniej>cy budynek powstał w latach 60-tych ubiegłego 
wieku, na miejscu wyburzonej zabudowy (znajduj>cej siC 

w ewidencji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków) po 
uzyskaniu uzgodnienia Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków odst>piono od ochrony konserwatorskiej tego 
budynku.

 UwzglCdniono takce uwagC dotycz>c> poszerzenia ul. 
Górników i Aptekarzy i pozostawiono ich przebieg zgodnie 
z istniej>cym wydzieleniem.

 Skorygowano takce zapisy dotycz>ce ogrodzeM precyzuj>c, 
ic plan reguluje jedynie parametry tych ogrodzeM, które 
wymagaj> zgłoszenia właWciwemu organowi zgodnie z 
ustaw> Prawo Budowlane.

10) Nie uwzglCdnia siC uwagi wniesionej przez:
 Pani> JoannC Lewandowsk>,
 RozstrzygniCcie uzasadnia siC nastCpuj>co:
 Uwaga była uzupełnieniem wczeWniej złoconej uwagi i 

dotyczyła
— korekty dopuszczalnej wielkoWci działki i powierzchni 

zabudowy w celu umocliwienia zabudowy działki nr 
461;

— wykreWlenie zapisu ograniczaj>cego wysokoWć i cha-
rakterystykC ogrodzeM od strony ulicy.

 Uwaga dotycz>ca umocliwienia zabudowy działki nr 461 
jest bezzasadna, poniewac w tekWcie planu uznano jej 
wielkoWć za zgodn> z planem.

 Nie uwzglCdniono uwagi dotycz>cej odst>pienia od re-
gulacji ogrodzeM od strony dróg. Plan precyzuje jedynie 
wysokoWć i formC ogrodzenia (acurowe z wykluczeniem 
betonowych prefabrykatów). Nie wyklucza to mocliwoWci 
indywidualnego dostosowania formy ogrodzenia do za-
budowy.

 11) UwzglCdnia siC czCWciowo uwagC wniesion> przez:
 Pani> LidiC Borowik,
 RozstrzygniCcie uzasadnia siC nastCpuj>co:
 Zgłaszaj>cy uwagC wnosi o:
 Zgłaszaj>ca uwagC Pani Lidia Borowik reprezentuje 

właWcicieli nieruchomoWci połoconej przy ul. Górników 3 
przeznaczonej w planie dla zabudowy usługowej, miesz-
kaniowej jednorodzinnej, mieszkaniowej jednorodzinnej 
z usługami oraz zgodnie ze stanem istniej>cym dla za-
budowy mieszkaniowej wielorodzinnej (46.MU,MW). W 
uwadze wnosiła o:

— zwiCkszenie dopuszczalnej powierzchni zabudowy do 35 
lub 40%;

— korekty linii zabudowy do istniej>cego ogrodzenia;
— wykupienie pasa terenu na poszerzenie ul. Górników 

od UrzCdu Morskiego zamiast od osób prywatnych.
 UwzglCdniono czCWciowo uwagC dotycz>c> dopuszczalnej 
powierzchni zabudowy i po uzyskaniu niezbCdnych uzgodnieM 
zwiCkszono j> do 35%. UwzglCdniono takce czCWciowo uwa-
gC dotycz>c> korekty linii zabudowy dostosowuj>c j> do linii 
zabudowy w s>siedztwie, a nie jak wnoszono, do ogrodzenia 
posesji. Kształt działki daje mocliwoWć realizacji zabudowy na 
jej zapleczu, bez zblicania jej do granicy pasa drogowego.
 UwzglCdniaj>c wczeWniejsze uwagi dotycz>ce wydzielenia 

ul. Górników i Aptekarzy odst>piono od ich poszerze-
nia.

 12) Nie uwzglCdnia siC uwagi wniesionej przez:
 Pana Marka Chmielewskiego,
 RozstrzygniCcie uzasadnia siC nastCpuj>co:
 Zgłaszaj>cy uwagC, właWciciel posesji połoconej przy ul. 

Wasilewskiego 10 przeznaczonej w planie dla zabudowy 
usługowej, mieszkaniowej jednorodzinnej, mieszkaniowej 
jednorodzinnej z usługami wnosił o mocliwoWć zagospo-
darowania czCWci terenu 15.ZPL w celu poszerzenia 
siedliska oraz zorganizowania miejsc postojowych.

 Nie uwzglCdniono uwagi. Opracowanie ekofi zjografi czne 
sporz>dzone na potrzeby planu wskazuje na podmokłym 
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terenie znajduj>cym siC na zapleczu wystCpowanie 
siedliska borów i lasów. Cały obszar planu znajduje siC 
w granicach obszaru Natura 2000 – planowanego specjal-
nego obszaru siedlisk „Zalew WiWlany i Mierzeja Wislana” 
(PLH280007). W ramach obszaru Natura 2000, zgodnie 
z ustaw> o ochronie przyrody obowi>zuje ochrona ziden-
tyfi kowanych, cennych siedlisk i gatunków chronionych. 
Do takich nalec> podmokłe tereny, w tym teren bCd>cy 
przedmiotem uwagi.

 13) UwzglCdnia siC uwagC wniesion> przez:
 PaMstwa AlicjC i Jacka Fiutowskich,
 RozstrzygniCcie uzasadnia siC nastCpuj>co:
 Zgłaszaj>cy uwagC, właWciciele posesji połoconej przy 

ul. Tkaczy 20, wnosili o umocliwienie dojazdu od ul. 
Metelowców, poprzez teren 16.ZPL do posesji połoco-
nych w południowej czCWci ul. Tkaczy na terenie 17. 
MU przeznaczonym w planie dla zabudowy usługowej, 
mieszkaniowej jednorodzinnej, mieszkaniowej jednoro-
dzinnej z usługami.

 Po uzyskaniu niezbCdnych uzgodnieM uwzglCdniono uwa-
gC i wyznaczono dojazd do terenu 17.MU w postaci drogi 
wewnCtrznej, nie jak proponowali zgłaszaj>cy uwagC – od 
ul. Metalowców, lecz od ul. Lotników, wzdłuc granicy tere-
nów 17.MU i 16.ZPL. Droga wewnCtrzna o tym przebiegu 
zapewni dojazd do wszystkich posesji zlokalizowanych 
na terenie 17.MU. JednoczeWnie przebiega skrajem, a 
nie Wrodkiem podmokłego terenu, chronionego w ramach 
obszaru Natura 2000, nie uszczuplaj>c jego walorów.

 14) Nie uwzglCdnia siC uwagi wniesionej przez:
 PaMstwa Cezarego i MagdalenC B>czkiewicz,
 RozstrzygniCcie uzasadnia siC nastCpuj>co:
 Zgłaszaj>cy uwagC wnosili o;

— korektC przeznaczenia terenu – z usługowego z do-
puszczeniem jednego mieszkania na kondygnacji po-
wycej parteru na usługowo-mieszkaniowe z usługami 
zlokalizowanymi wył>cznie w parterze;

— korektC warunków urbanistycznych, w tym powierzchni 
zabudowy do 60%;

— nie przeznaczanie jakiejkolwiek czCWci działki na prze-
strzeM publiczn> lub półpubliczn>;

— usuniCcie zapisu nakazuj>cego zachowanie po-
wierzchni biologicznie czynnej;

— modernizacjC zapisów dotycz>cych ogrodzeM;
— korektC linii zabudowy zgodnie z zał>cznikiem do uwa-

gi, na 4 m od granic działki z mocliwoWci> odsuniCcia 
siC od granicy s>siada (banku);

— korektC dopuszczalnej wysokoWci zabudowy na nawi>-
zuj>c> do istniej>cych budynków przy ul. Nowej;

— doprecyzowanie zapisów dotycz>cych dostCpnoWci 
drogowej, z wykluczeniem dojazdu słucebnego;

— rozszerzenie zapisu dotycz>cego zaopatrzenia w wodC 
o umocliwienie korzystania z własnego ujCcia wody.

 Zgłaszaj>cy uwagC, a takce poprzedni właWciciele działki 
nr 430/25, bCd>cej przedmiotem uwagi w terminie prze-
widzianym ustaw> nie wnieWli wniosku do planu. W pro-
jekcie planu przeznaczono nieruchomoWć dla zabudowy 
usługowej (37.U). W stosunku do przedmiotowej działki 
złocono szereg uwag wnosz>cych o znaczne ograniczenie 
mocliwoWci jej zabudowy.

 Nie uwzglCdniono czCWci uwagi dotycz>cej korekty 
przeznaczenia terenu, gdyc jest sprzeczna z przyjCtymi 
zasadami lokalizacji usług Wródmiejskich na tym terenie.

 Warunki urbanistyczne przewiduj> dla przedmiotowego 
terenu zabudowC do 40% posesji i wysokoWć do 13 m. 
ZwiCkszenie tych parametrów byłoby sprzeczne z za-
sadami kształtowania zabudowy według zaleceM WKZ 
– rejestr zabytków.

 Zapisy planu nie przeznaczaj> działki na przestrzeM pub-

liczn> lub półpubliczn>, w zwi>zku z czym czCWć uwagi 
była bezzasadna.

 Nie uwzglCdniono czCWci uwagi dotycz>cej odst>pienia 
od regulacji powierzchni biologicznie czynnej.

 Doprecyzowano zapisy dotycz>ce ogrodzeM reguluj>c je 
jedynie od strony terenów publicznych.

 Nie dokonano takce korekty linii zabudowy, które zostały 
wstCpnie zaakceptowane przez poprzednich właWcicieli 
nieruchomoWci. Dopuszczono natomiast mocliwoWć od-
suniCcia siC od działki s>siada.

 UwzglCdniono uwagC dotycz>c> dostCpnoWci drogowej 
i odst>piono od zapisów dotycz>cych słucebnoWci prze-
jazdu.

 Nie przewiduje siC takce na obszarze WródmieWcia reali-
zacji indywidualnych ujCć wody.

 15) UwzglCdnia siC uwagC wniesion> przez:
 Pana Grzegorza Koalik,
 Pana Krzysztofa Szczypskiego,
 RozstrzygniCcie uzasadnia siC nastCpuj>co:
 Zgłaszaj>cy uwagC, właWciciele działki nr 452 przezna-

czonej dla zabudowy usługowej (teren 45.U), wnosili o 
usuniCcie zapisu dotycz>cego postulowanego wpisu do 
rejestru pomników przyrody drzewa znajduj>cego siC na 
działce nr 452.

 UwzglCdniono uwagC. Zasady ochrony oraz ewentualne-
go wpisu do rejestru pomników przyrody reguluj> przepisy 
odrCbne.

 16) Nie uwzglCdnia siC uwagi wniesionej przez:
 PaMstwa EwC i Leszka Mazur,
 RozstrzygniCcie uzasadnia siC nastCpuj>co:
 Zgłaszaj>cy uwagC, właWciciele posesji połoconej przy ul. 

Wasilewskiego 13, przeznaczonej w planie dla zabudowy 
usługowej, mieszkaniowej jednorodzinnej, mieszkaniowej 
jednorodzinnej z usługami (4.MU) wnosili o korektC do-
puszczalnej powierzchni zabudowy działki na 30%. Nie 
uwzglCdniono uwagi. Posesja bCd>ca przedmiotem uwagi 
jest zabudowana w około 19%. Projekt planu dopuszcza 
zabudowC działki w 25%, co w poł>czeniu z dopuszczon> 
nadbudow> parterowego obecnie budynku w ducym stop-
niu zwiCkszy powierzchniC ucytkow> obiektu w stosunku 
do stanu obecnego. 

 17) UwzglCdnia siC uwagC wniesion> przez:
 Pani> KrystynC Kaliszuk,
 RozstrzygniCcie uzasadnia siC nastCpuj>co:
 Zgłaszaj>ca uwagC wnosiła o uzupełnienie zapisu 

dotycz>cego dostCpnoWci drogowej o zapis: „od ulicy 
GdaMskiej poprzez istniej>ce zjazdy”. UwzglCdnia siC 
uwagC, poniewac wniesienie proponowanej korekty jest 
usankcjonowaniem w planie stanu istniej>cego.

 18) Nie uwzglCdnia siC uwagi wniesionej przez:
 Pana Jana Gryniewicza,
 RozstrzygniCcie uzasadnia siC nastCpuj>co:
 Zgłaszaj>cy uwagC, właWciciel działki nr 177 połoconej 

przy ul. GdaMskiej 69 przeznaczonej w planie dla zabu-
dowy usługowej, mieszkaniowej jednorodzinnej, miesz-
kaniowej jednorodzinnej z usługami (6.MU), wnosił o:
— uzupełnienie zapisów dotycz>cych przeznaczenia 

terenu o zabudowC mieszkaniow> wielorodzinn>;
— korektC dopuszczalnej wysokoWci zabudowy na do 5 

kondygnacji i do kalenicy do 22 m;
— korektC zapisu dotycz>cego dostCpnoWci drogowej 

uwzglCdniaj>cych istniej>ce zjazdy z ul. GdaMskiej.
 Zgłaszaj>cy uwagC, w terminie przewidzianym ustaw> 

nie wniósł wniosku do planu.
 Nie uwzglCdniono uwagi dotycz>cej mocliwoWci realiza-

cji zabudowy wielorodzinnej jako niezgodnej z polityk> 
gospodarcz> miasta. Natomiast przewidziane zapisami 

Poz. 1401



Dziennik UrzCdowy
Województwa Pomorskiego Nr 70 — 4922 —

planu parametry zabudowy s> dostosowane do zabudowy 
s>siedniej.

 UwzglCdniono natomiast ostatni> czCWć uwagi i wniesiono 
do planu zapisy umocliwiaj>ce wykorzystanie istniej>cych 
wjazdów na posesjC z ul. GdaMskiej.

 19) UwzglCdnia siC uwagC wniesion> przez:
 Pani> BarbarC Balawender-Maciejczyk i Pana Janusza 

Maciejczyka,
 RozstrzygniCcie uzasadnia siC nastCpuj>co:
 Zgłaszaj>cy uwagC, właWciciele posesji połoconej przy ul. 

Tkaczy 7, wnosili o:
— korektC linii zabudowy od strony ul. Tkaczy;
— korektC dopuszczalnej powierzchni zabudowy działki 

na 30%;
— korektC zapisów dotycz>cych kształtu dachu na „dwu-

spadowy o k>cie nachylenia od 30 do 40o.
 UwzglCdniono złocon> uwagC w całoWci. Korekta linii 

zabudowy z dostosowaniem do s>siedztwa, a takce 
mocliwoWć realizacji dachu stromego umocliwi bardziej 
ekonomiczne wykorzystanie działki o tak niewielkich 
rozmiarach (284 m2).

 20) Nie uwzglCdnia siC uwagi wniesionej przez:
 Pana Roberta Wojtala
 RozstrzygniCcie uzasadnia siC nastCpuj>co:
 Zgłaszaj>cy uwagC, wnosił o ograniczenie zapisów doty-

cz>cych mocliwoWci zabudowy działek nr 430/23, 430/24, 
430/25:
— wnioskowana powierzchnia zabudowy – do 25%;
— wysokoWć zabudowy – do 5 m;
— linia zabudowy w odległoWci 10 m od ul. GdaMskiej;
— zachowanie dla terenu funkcji parkingowej.

 Zgłaszaj>cy uwagC, właWciciel działek nr 230/21 i 230/22 
połoconych przy ul. Nowej 1 i 3 nie wnosił w terminie 
przewidzianym ustaw> wniosków do planu. Nalec>ce 
do niego posesje s> zabudowane zabudow> szeregow> 
w około 60%. Działki bCd>ce przedmiotem uwagi nie s> 
własnoWci> wnosz>cego, lec> natomiast w s>siedztwie. 
Nie uwzglCdniono uwagi złoconej do planu, nakazuj>cej 
tak znaczne ograniczenie parametrów zabudowy w 
s>siedztwie. WłaWciciele przedmiotowych działek złocyli 
uwagi wnosz>c o jeszcze intensywniejsze parametry 
zabudowy. Wobec zaistniałego konfl iktu w sprawie przed-
miotowych nieruchomoWci odrzucono uwagC w całoWci.

 21) Nie uwzglCdnia siC uwagi wniesionej przez:
 Pana Mirosława Szczepankiewicza,
 RozstrzygniCcie uzasadnia siC nastCpuj>co:
 Zgłaszaj>cy uwagC, wnosił o ograniczenie zapisów doty-

cz>cych mocliwoWci zabudowy działek nr 430/23, 430/24, 
430/25:
— wnioskowana powierzchnia zabudowy – do 25%;
— wysokoWć zabudowy – do 5 m;
— linia zabudowy w odległoWci 10 m od ul. GdaMskiej;
— zachowanie dla terenu wył>cznie funkcji parkingo-

wej;
— uwzglCdnienie realizacji kładki ł>cz>cej zabudowC po-
łocon> przy ul. Nowej z ul. Vwierczewskiego (zgodnie 
z wydan> decyzj> o warunkach zabudowy).

 Zgłaszaj>cy uwagC, właWciciel działki nr 430/4 połoconej 
przy ul. Nowej 37 nie wnosił w terminie przewidzianym 
ustaw> wniosków do planu. Nalec>ca do niego posesja 
jest zabudowana zabudow> szeregow> w około 60%. 
Działki bCd>ce przedmiotem uwagi nie s> własnoWci> 
wnosz>cego, lec> natomiast w s>siedztwie. Nie uwzglCd-
niono uwagi złoconej do planu, nakazuj>cej tak znaczne 
ograniczenie parametrów zabudowy w s>siedztwie. 
WłaWciciele przedmiotowych działek złocyli uwagi do planu 
wnosz>c o jeszcze intensywniejsze parametry zabudowy. 

Wobec zaistniałego konfl iktu w sprawie przedmiotowych 
nieruchomoWci odrzucono uwagC w całoWci.

 22) UwzglCdnia siC czCWciowo uwagC wniesion> przez:
 Pani> JaninC Białek,
 RozstrzygniCcie uzasadnia siC nastCpuj>co:
 Zgłaszaj>cy uwagC, reprezentuj>ca właWcicieli nierucho-

moWci połoconej przy ul. GdaMskiej 57, wnosiła o zwiCk-
szenie dopuszczalnej powierzchni zabudowy działki nr 
165 do 40%, z zachowaniem powierzchni biologicznie 
czynnej na wyznaczonym poziomie 40%.

 Przedmiotowa posesja zabudowana jest w około 26%. 
UwzglCdniono czCWciowo uwagC i zwiCkszono dopusz-
czaln> powierzchniC zabudowy z 25% do 30%.

 23) UwzglCdnia siC uwagC wniesion> przez:
 Pani> DanutC Turkiewicz i Pani> AntoninC Debis,
 RozstrzygniCcie uzasadnia siC nastCpuj>co:
 Zgłaszaj>ce uwagC, właWcicielki nieruchomoWci połoconej 

przy ul. Wasilewskiego 4, wnosiły o korektC linii rozgra-
niczaj>cej pomiCdzy terenami 15.ZP i 6.MU na zapleczu 
posesji przy ul. Wasilewskiego 4 w celu powiCkszenia 
posesji. W uzupełnieniu wnoszono o umocliwienie reali-
zacji dodatkowej kondygnacji i doprecyzowanie zapisów 
dotycz>cych wysokoWci zabudowy.

 UwzglCdniono uwagC i skorygowano liniC rozgraniczaj>c> 
terenu 6.MU powiCkszaj>c go o fragment przyległego na 
zapleczu terenu zieleni własnoWci Miasta Krynica Mor-
ska.

 UwzglCdniono takce uwagC zwi>zan> z doprecyzowaniem 
zapisów dotycz>cych wysokoWci zabudowy i dopuszcze-
niem realizacji zabudowy o wysokoWci nawi>zuj>cej do 
budynku zrealizowanego w bezpoWrednim s>siedztwie, 
przy ul. Wasilewskiego 2.

 24) Nie uwzglCdnia siC uwagi wniesionej przez:
 PaMstwa BlandynC i Leszka Głogowskich,
 RozstrzygniCcie uzasadnia siC nastCpuj>co:
 Zgłaszaj>cy uwagC, właWciciele działek nr 436/32 i 396 

wchodz>cych w skład posesji połoconej przy ul. Vwier-
czewskiego 22, wnosili o przesuniCcie linii rozgraniczaj>-
cej teren 38.U w kierunku północnym w celu umocliwienia 
powiCkszenia posesji.

 Nie uwzglCdniono uwagi. W terminie ustawowym właWci-
ciele posesji nie składali wniosków do planu. Teren znaj-
duj>cy siC na zapleczu przedmiotowej posesji nalecy do 
Miasta Krynica Morska i jest przeznaczony dla inwestycji 
zwi>zanej z usługami o charakterze uzdrowiskowym.

 25) UwzglCdnia siC czCWciowo uwagC wniesion> przez:
 Dariusz i Bernarda Nafalscy,
 RozstrzygniCcie uzasadnia siC nastCpuj>co:
 Zgłaszaj>cy uwagC wnosili o:

— korektC linii zabudowy;
— korektC dopuszczalnej powierzchni zabudowy na 

30%;
— korektC zapisów dotycz>cych zabudowy tymczasowej 

poprzez zwiCkszenie powierzchni obiektu do 100 m2 i 
dopuszczenie realizacji takich obiektów jak werandy, 
pawilony oraz o dopuszczenie ich sytuowania w s>-
siedztwie pasa drogowego.

 Dariusz i Bernarda Nafalscy s> właWcicielami nierucho-
moWci połoconej przy ul. Portowej 5c (działka nr 393/4) 
przeznaczonej w planie dla zabudowy usługowej (41.U). 
W stosownym czasie złocyli wniosek do planu.

 UwzglCdnienie uwagi dotycz>cej korekty linii zabudowy 
od ul. Portowej było niemocliwe z uwagi na odmowC 
uzgodnienia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

 UwzglCdniono natomiast uwagC dotycz>c> dopuszczalnej 
powierzchni zabudowy i zwiCkszono j> do 30%.

 CzCWć uwagi dotycz>ca zabudowy tymczasowej jest juc 
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uwzglCdniona w planie. Precyzuje siC formC zabudowy 
tymczasowej jako: przekrycia namiotowe i powłoki pneu-
matyczne lub o trwałej rozbieralnej konstrukcji dostoso-
wanej do formy zabudowy, o powierzchni mierzonej po 
obrysie obiektu nie wiCkszej nic 50 m2 i wysokoWci do 5 
m. Taki zapis nie wyklucza zabudowy tymczasowej w 
postaci werand, czy pawilonów.

 Nie uwzglCdniono czCWci uwagi dotycz>cej zwiCkszenia 
wielkoWci obiektów tymczasowych z 50 m2 do 100 m2. 
Budynek znajduj>cy siC obecnie na działce ma powierzch-
niC około 75 m2. Jego rozbudowa pozwoli na uzyskanie 
znacznego zwiCkszenia powierzchni usługowej w obiekcie 
stałym. ZabudowC tymczasow> nalecałoby traktować 
jedynie jako sezonowe uzupełnienie powierzchni usłu-
gowej.

 26) Nie uwzglCdnia siC uwagi wniesionej przez:
 PaMstwa KlaudiC, AnnC i Jana berebiec,
 RozstrzygniCcie uzasadnia siC nastCpuj>co:
 Zgłaszaj>cy uwagC, właWciciele posesji połoconej przy ul. 

Vwierczewskiego 20, wnosili o:
— przesuniCcie linii rozgraniczaj>cej teren 38.U w kierun-

ku północnym;
— likwidacjC przejWcia pieszego w s>siedztwie posesji 

przy ul. Vwierczewskiego 20.
 Nie uwzglCdniono uwagi. W terminie ustawowym właWci-

ciele posesji nie składali wniosków do planu. Teren znaj-
duj>cy siC na zapleczu przedmiotowej posesji nalecy do 
Miasta Krynica Morska i jest przeznaczony dla inwestycji 
zwi>zanej z usługami o charakterze uzdrowiskowym z 
zieleni> urz>dzon>. Usługi te słucyć miałyby turystom, 
a otoczenie zieleni urz>dzonej zachCcać do spacerów i 
korzystania z proponowanych usług. Dlatego tak wacna 
jest dostCpnoWć tych terenów, a takce mocliwoWć wgl>dów 
i dojWć pieszych, takce z ulicy Vwierczewskiego.

 27) UwzglCdnia siC uwagC wniesion> przez:
 PaMstwa Ewe i Mirosława Serafi n, PaMstwa MariC i Witolda 

Sidor,
 RozstrzygniCcie uzasadnia siC nastCpuj>co:
 Zgłaszaj>cy uwagC wnosili o korektC zapisu okreWlaj>cego 

budynek przy ul. Vwierczewskiego 16 jako obiekt zabyt-
kowy, chroniony zapisami planu. Bior>c pod uwagC fakt, 
ce obiekt jest juc znacznie przekształcony, po uzyskaniu 
stosownych uzgodnieM uwagC uwzglCdniono.

 28) Nie uwzglCdnia siC uwagi wniesionej przez:
 Pani> KatarzynC Oluszczyk,
 RozstrzygniCcie uzasadnia siC nastCpuj>co:
 Zgłaszaj>ca uwagC wnosiła o dokonanie zmiany zapisów 

dotycz>cych terenu 044.KD-X i uwzglCdnienie istniej>cej 
zabudowy zrealizowanej na podstawie decyzji o warun-
kach zabudowy z 2000 r.

 UwzglCdnienie uwagi dotycz>cej faktycznego ucytkowa-
nia nieruchomoWci było niemocliwe z uwagi na odmowC 
uzgodnienia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

 29) UwzglCdnia siC czCWciowo uwagC wniesion> przez:
 PaMstwa TeresC i Jerzego Figiel,
 RozstrzygniCcie uzasadnia siC nastCpuj>co:
 Zgłaszaj>cy uwagC, właWciciele posesji połoconych przy 

ul. GdaMskiej 133 i Rzeabiarzy 2 przeznaczonych w planie 
dla zabudowy usługowej, mieszkaniowej jednorodzinnej, 
mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami (61.MU), wnosili 
o:
— korektC dopuszczalnej powierzchni zabudowy z 20% 

na nie ustala siC;
— korektC linii zabudowy zgodnie z zał>cznikiem;
— korektC dopuszczalnej wysokoWci zabudowy na „do 3 

kondygnacji”;
— rozszerzenie zapisu okreWlaj>cego kształt dachu;

— dopuszczenie lokalizacji garacy wzdłuc linii rozgrani-
czaj>cej ul. Rzeabiarzy.

 Zgłaszaj>cy uwagC nie składali wniosku do planu.
 UwzglCdniono czCWciowo uwagC dotycz>c> powierzchni 

zabudowy, jednak nie zgodnie z propozycj> zgłaszaj>cego 
uwagC, ale poprzez jej zwiCkszenie do 30%.

 CzCWciowo uwzglCdniono takce uwagC dotycz>c> korekty 
linii zabudowy. Plan pozwala na znaczne zblicenie zabu-
dowy do pasa drogowego ul. Nafciarzy (ok. 1,3 m), nie 
wniesiono od tej strony korekty.  

 Skorygowano natomiast liniC zabudowy od strony ul. 
GdaMskiej – zgodnie z wydan> decyzj> o warunkach 
zabudowy.

 UwzglCdniono równiec czCWć uwagi dotycz>c> wysokoWci 
zabudowy i na całym terenie 61.MU dopuszczono zabu-
dowC trzykondygnacyjn>.

 Doprecyzowane zostały zapisy charakteryzuj>ce kształt 
dachu. Umieszczono w słowniczku defi nicjC dopuszcza-
j>c> w dachach realizacjC lukarn, okien połaciowych itp.

 Odrzucono uwagC dotycz>c> mocliwoWci realizacji garacy 
na granicy pasa drogowego ulicy Rzeabiarzy. Wyznaczo-
ne w planie linie zabudowy dotycz> równiec garacy.

 30) Nie uwzglCdnia siC uwagi wniesionej przez:
 Pana Jerzego Figla,
 RozstrzygniCcie uzasadnia siC nastCpuj>co:
 Zgłaszaj>cy uwagC wnosił o umocliwienie na terenie 

65.ZPL realizacji parku – skansenu etnografi cznego, 
Wciecki dydaktycznej wraz z mocliwoWci> realizacji pawi-
lony wystawowego.

 CzCWć uwagi uznaje siC za bezzasadn>. Na przedmioto-
wym terenie dopuszcza siC lokalizacjC urz>dzeM parko-
wych, a wiCc zgodnie z defi nicj> takce Wciecek dydaktycz-
nych. Odrzuca siC natomiast drug> czCWć  uwagi. Teren 
jest zbyt mały na realizacjC skansenu etnografi cznego, 
a zbyt ducy spadek terenu wyklucza na nim mocliwoWć 
lokalizacji zabudowy, w tym pawilonu wystawowego.

 31) Nie uwzglCdnia siC uwagi wniesionej przez:
 PaMstwa JaninC i Andrzeja Wota,
 RozstrzygniCcie uzasadnia siC nastCpuj>co:
 Zgłaszaj>cy uwagC, właWciciele działki nr 400/4 przezna-

czonej w planie dla zabudowy usługowej (teren 40.U) 
wnosili o:
— korektC dopuszczalnej powierzchni zabudowy z 35% 

na 50% i 60%;
— dostosowanie linii zabudowy od strony ul. Vwierczew-

skiego do stanu istniej>cego;
— uaktualnienie podkładów geodezyjnych (skarpa 

oznaczona na mapie w północnej czCWci terenu jest 
niezgodna z rzeczywistoWci>).

 Nie uwzglCdniono uwagi dotycz>cej zwiCkszenia dopusz-
czalnej powierzchni zabudowy. Wyznaczony na rysunku 
planu nieprzekraczalnymi liniami zabudowy obszar 
pozwala na alternatywn> lokalizacjC zabudowy – nie 
oznacza to, jak sugeruj> składaj>cy uwagC, ce mocliwe 
jest zabudowanie go w całoWci. Wł>czenie do terenu 40.U 
czCWci terenów komunalnych zgodnie z wniesionym wnio-
skiem daje mocliwoWć uzyskania wiCkszej posesji, a co za 
tym idzie wiCkszej powierzchni zabudowy, z zachowaniem 
wyznaczonych linii zabudowy.

 Zgodnie z zapisami planu istniej>c> zabudowC uznaje siC 
za zgodn> z planem. Jednak w przypadku jej rozbudowy, 
czy budowy nowych obiektów obowi>zuj> linie zabudowy 
zgodne z rysunkiem planu. Uwaga dotycz>ca uwzglCdnie-
nia istniej>cej od 30 lat zabudowy jest wiCc spełniona. 

 NieWcisłoWci podkładów w stosunku do stanu istniej>ce-
go wynikaj> z faktu, ce w trakcie opracowania planu, w 
mieWcie wci>c trwa proces inwestycyjny – zmienia siC 
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zagospodarowanie i ukształtowanie poszczególnych 
terenów. Nanoszenie zmian na podkłady mapowe jest 
procesem ci>głym.

 32) UwzglCdnia siC uwagC wniesion> przez:
 Pani> IzabelC Duda, Ryszard Duda,
 RozstrzygniCcie uzasadnia siC nastCpuj>co:
 Zgłaszaj>cy uwagC, właWciciele posesji połoconej przy ul. 

Wasilewskiego 7 przeznaczonej w planie dla zabudowy 
usługowej, mieszkaniowej jednorodzinnej, mieszkaniowej 
jednorodzinnej z usługami (5.MU) wnieWli w terminie prze-
widzianym ustaw> wniosek do planu. W złoconej przez 
siebie uwadze wnosili o:
— korektC dopuszczalnej wysokoWci budynku na: do 3 

kondygnacji i do 12 m;
— mocliwoWć realizacji miejsc parkingowych na terenie 

15.ZP, wzdłuc ulicy Wasilewskiego.
 UwagC uwzglCdniono w całoWci. Skorygowano zapisy 

dotycz>ce wysokoWci zabudowy.
 Dopuszczono równiec mocliwoWć realizacji miejsc par-

kingowych wzdłuc ul. Wasilewskiego. Poszerzono w tym 
celu pas drogowy o minimaln> szerokoWć niezbCdn> dla 
realizacji miejsc postojowych.

 33) UwzglCdnia siC czCWciowo uwagC wniesion> przez:
 PaMstwa IrenC i Janusza RócaMskich,
 RozstrzygniCcie uzasadnia siC nastCpuj>co:
 Zgłaszaj>cy uwagC, właWciciele posesji połoconej przy 

ul. Rzeabiarzy 8, na terenie przeznaczonym w planie dla 
zabudowy usługowej, mieszkaniowej jednorodzinnej, 
mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami (61.MU), wnosili 
o korektC nastCpuj>cych zapisów planu z dostosowaniem 
ich do wydanych pozwoleM na budowC:
— powierzchnia zabudowy;
— korekta linii zabudowy;
— dostosowanie wysokoWci zabudowy do istniej>cego 

budynku przy ul. Rzeabiarzy 6 – wysokoWć do 12 m;
— rozszerzenie zapisu okreWlaj>cego kształt dachu;
— dopuszczenie lokalizacji garacy wzdłuc linii rozgrani-

czaj>cej ul. Rzeabiarzy.
 UwzglCdniono czCWć uwagi dotycz>c> powierzchni zabu-

dowy i zaproponowanych na rysunku planu linii zabudowy, 
zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowC.

 UwzglCdniono takce czCWć uwagi dotycz>c> dostosowania 
wysokoWci zabudowy do zabudowy s>siedniej i wniesiono 
korektC zapisu dopuszczaj>c wysokoWć do12 m dla całego 
terenu.

 Doprecyzowane zostały zapisy charakteryzuj>ce kształt 
dachu. Umieszczono w słowniczku defi nicjC dopuszcza-
j>c> w dachach realizacjC lukarn, okien połaciowych itp.

 Odrzucono uwagC dotycz>c> mocliwoWci realizacji garacy 
na granicy pasa drogowego ulicy Rzeabiarzy. Wyznaczo-
ne w planie linie zabudowy dotycz> równiec garacy.

 34) Nie uwzglCdnia siC uwagi wniesionej przez:
 Pana Jana Romaniuka,
 Nie uwzglCdnia siC uwagi wniesionej przez:
 Pana Marka Jendruszewskiego
 35) Nie uwzglCdnia siC uwagi wniesionej przez:
 Pana Jarosława Mikołajczyka,
 RozstrzygniCcie uzasadnia siC nastCpuj>co:
 Zgłaszaj>cy uwagi, wnosili o ograniczenie zapisów doty-

cz>cych mocliwoWci zabudowy działek nr 430/23, 430/24, 
430/25:
— wnioskowana powierzchnia zabudowy – do 25%;
— wysokoWć zabudowy – do 5 m;
— linia zabudowy w odległoWci 10 m od ul. GdaMskiej;
— zachowanie dla terenu wył>cznie funkcji parkingo-

wej.
 Zgłaszaj>cy uwagC: właWciciel działki nr 430/13 połoconej 

przy ul. Nowej 19, właWciciel działki nr 430/11 połoconej 
przy ul. Nowej 23 oraz właWciciel działki nr 430/14 połoco-
nej przy ul. Nowej 17 nie wnosili w terminie przewidzianym 
ustaw> wniosków do planu. Nalec>ce do nich posesje s> 
zabudowana zabudow> szeregow> w około 60%. Działki 
bCd>ce przedmiotem uwagi nie s> własnoWci> wnosz>-
cych, lec> natomiast w s>siedztwie. Nie uwzglCdniono 
uwag złoconych do planu, nakazuj>cych tak znaczne 
ograniczenie parametrów zabudowy w s>siedztwie. 
WłaWciciele przedmiotowych działek złocyli uwagi do planu 
wnosz>c o jeszcze intensywniejsze parametry zabudowy. 
Wobec zaistniałego konfl iktu w sprawie przedmiotowych 
nieruchomoWci odrzucono uwagi w całoWci.

 36) Nie uwzglCdnia siC uwagi wniesionej przez:
 Pana Mieczysława Sokoła
 RozstrzygniCcie uzasadnia siC nastCpuj>co:
 Zgłaszaj>cy uwagC, właWciciel działki nr 482/3 połoconej 

przy ul. Cichej 2b, wnosił o umieszczenie w planie za-
pisów umocliwiaj>cych dokupienie koMcowego odcinka 
ul. Cichej, którego jest jedynym ucytkownikiem.

 Nie uwzglCdnia siC uwagi. Ul. Cicha jest drog> publiczn>, 
a jej przebieg, jak wiCkszoWci ulic w Krynicy Morskiej jest 
przedmiotem ochrony konserwatorskiej (w zwi>zku z 
decyzj> o wpisaniu przewacaj>cej czCWci obszaru opra-
cowania do rejestru zabytków).

 37) UwzglCdnia siC czCWciowo uwagC wniesion> przez:
 Pani> WiesławC Makała, Pana Bartosza Makała
 RozstrzygniCcie uzasadnia siC nastCpuj>co:
 Zgłaszaj>cy uwagC, właWciciele działek nr 482/1, 480, 

482/2 stanowi>cych posesjC połocon> przy ul. Cichej 2, 
wnosili o:
— korektC zapisu okreWlaj>cego budynek przy ul. Cichej 

2 jako obiekt zabytkowy, chroniony zapisami planu;
— korektC linii zabudowy od strony ul. Górników;
— umocliwienie realizacji zabudowy trzykondygnacyjnej 

z dachem płaskim.
 Po uzyskaniu stosownych uzgodnieM uwzglCdniono czCWć 

uwagi dotycz>c> odst>pienia od ochrony konserwator-
skiej istniej>cego budynku. UwzglCdniono takce uwagC 
dotycz>c> korekty linii zabudowy od ul. Górników, a takce 
mocliwoWci realizacji zabudowy trzykondygnacyjnej na 
całym terenie.

 Nie uwzglCdniono natomiast czCWci uwagi dotycz>cej 
umocliwienia realizacji zabudowy z dachem płaskim.

 38) Nie uwzglCdnia siC uwagi wniesionej przez:
 Pani> MonikC Czajkowska,
 RozstrzygniCcie uzasadnia siC nastCpuj>co:
 Zgłaszaj>ca uwagC wnosiła o wytyczenie nowego ci>-

gu komunikacyjnego, równoległego do ul. Portowej z 
wjazdem z ul. GdaMskiej, w miejscu istniej>cego zjazdu, 
pomiCdzy terenem 11.MU i 12.U.

 Nie uwzglCdnia siC uwagi. Wnosz>ca uwagC nie złocyła 
w terminie przewidzianym ustaw> wniosku do planu do-
tycz>cego proponowanej inwestycji. Realizacja nowego 
ci>gu komunikacyjnego o proponowanym przebiegu nie 
jest korzystne dla Miasta z punktu widzenia ekonomicz-
nego.

 39) UwzglCdnia siC uwagC wniesion> przez:
 Pana Sławomira Daszkowskiego,
 RozstrzygniCcie uzasadnia siC nastCpuj>co:
 Zgłaszaj>cy uwagC, reprezentuj>cy właWcicieli posesji 

zlokalizowanej na terenie 62.MU przeznaczonym w planie 
dla zabudowy usługowej, mieszkaniowej jednorodzinnej, 
mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami, wnosił o umoc-
liwienie realizacji kondygnacji poddasza ucytkowego o 
wysokoWci kalenicy do 9 m, jako nadbudowy istniej>cego 
obiektu z dachem płaskim na posesji zlokalizowanej przy 
ul. Rzeabiarzy 9.
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 UwzglCdniono uwagC. ZabudowC rejonu ulic Rzeabia-
rzy i Plastyków stanowi> głównie budynki letniskowe, 
dwukondygnacyjne, z niskim przyziemiem. Realizacja 
trzeciej kondygnacji w formie poddasza ucytkowego z 
zachowaniem dopuszczonej wysokoWci 9 metrów nie 
zwiCkszy dopuszczonej realnej wysokoWci zabudowy, a 
pozwoli na bardziej ekonomiczne wykorzystanie działek 
o niewielkich rozmiarach.

 40) UwzglCdnia siC czCWciowo uwagC wniesion> przez:
 Pani> EwC ZamiarC,
 RozstrzygniCcie uzasadnia siC nastCpuj>co:
 Zgłaszaj>ca uwagC wnosiła o:

— przesuniCcie linii zabudowy w kierunku północnym, do 
granicy przedwojennych piwnic;

— zwiCkszenie dopuszczalnej powierzchni zabudowy z 
30 do 35%.

 Zgłaszaj>ca uwagC, właWcicielka posesji połoconej przy 
ul. GdaMskiej 77, nie składała wniosku do planu. UwzglCd-
niono uwagC dotycz>c> korekty linii zabudowy. Nie 
uwzglCdniono natomiast uwagi dotycz>cej zwiCkszenia 
dopuszczalnej powierzchni zabudowy na działce.

 41) UwzglCdnia siC uwagC wniesion> przez:
 Pana Jarosława Klann,
 RozstrzygniCcie uzasadnia siC nastCpuj>co:
 Zgłaszaj>cy uwagC, właWciciel nieruchomoWci połoconej 

przy ul. Vwierczewskiego 21 przeznaczonej w planie 
dla zabudowy usługowej (25.U), wnosił o dostosowanie 
zapisów miejscowego planu dotycz>cych wysokoWci i 
powierzchni zabudowy do decyzji o warunkach zabudowy 
wydanej w 2006 r.

 UwzglCdniono uwagC. Zgłaszaj>cy uwagC dostarczył pra-
womocn> decyzjC o warunkach zabudowy na podstawie 
której został wykonany projekt budowlany. Po analizie 
uzasadnienia do wydanej decyzji wniesiono korekty do 
planu.

 42) UwzglCdnia siC uwagC wniesion> przez:
 Pani> MarzenC Bogusławsk>,
 RozstrzygniCcie uzasadnia siC nastCpuj>co:
 Zgłaszaj>ca uwagC, właWcicielka nieruchomoWci połoconej 

przy ul. Vwierczewskiego 24 przeznaczonej w planie dla 
zabudowy usługowej, mieszkaniowej jednorodzinnej, 
mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami (14.MU), wno-
siła o uwzglCdnienie w projekcie planu wydanych decyzji 
administracyjnych i korektC dopuszczalnej wysokoWci i 
powierzchni zabudowy.

 UwzglCdniono uwagC złocon> do planu. Na przedmioto-
w> nieruchomoWć została wydana decyzja o warunkach 
zabudowy, a takce pozwolenie na budowC. Skorygowano 
tekst planu z dostosowaniem do wydanych decyzji admi-
nistracyjnych.

2. W zwi>zku z ponownym wyłoceniem projektu miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego czCWci 
obrCbu geodezyjnego Krynica Morska dla czCWci centrum 
miasta w dniach od 29.08.2008 r. do 26.09.2008 r. wpły-
nCły 24 uwagi.

 1) Nie uwzglCdnia siC uwagi wniesionej przez:
 PaMstwa Cezarego i MagdalenC B>czkiewicz,
 RozstrzygniCcie uzasadnia siC nastCpuj>co:
 Zgłaszaj>cy uwagC, właWciciele wnosz> o:

— korektC przeznaczenia terenu na usługowo-mieszkanio-
we

— korektC dopuszczalnej powierzchni zabudowy
— likwidacjC okreWlenia minimalnej powierzchni biologicz-

nie czynnej
— modyfi kacjC zakazu lokalizacji ogrodzeM poprzez ograni-

czenie ich lokalizacji jedynie w stosunku do s>siedztwa 
z działkami komunikacyjnymi ogólnodostCpnymi

— korektC nieprzekraczalnych linii zabudowy w odległoWci 
4 m oraz według zał>czonej koncepcji

— korektC dopuszczalnej wysokoWci zabudowy z 3 do 4 
kondygnacji oraz do kalenicy do wysokoWci budynków 
przy ul. Nowej (17,2m)

— jednoznaczne zapisy dotycz>ce dostCpnoWci drogo-
wej.

 Zgłaszaj>cy uwagC, właWciciele działki nr 430/25 znajduj>-
cej siC na terenie przeznaczonym dla zabudowy usługowej 
(37.U), wnieWli takce uwagC (nr 14) podczas pierwszego 
wyłocenia. Uwaga złocona podczas drugiego wyłocenia 
jest powtórzeniem wczeWniejszej, uwzglCdnionej jedynie 
w niewielkim stopniu. CzCWć z uwag (dotycz>ca ogrodzeM, 
dostCpnoWci drogowej) jest bezzasadna, poniewac wpro-
wadzono juc korekty do planu po pierwszym wyłoceniu.

 Zgodnie z uzasadnieniem rozstrzygniCcia uwagi nr 14 
złoconej podczas pierwszego wyłocenia, a takce z licznymi 
uwagami wnosz>cymi o ograniczenie mocliwoWci zabudowy 
przedmiotowej nieruchomoWci uwagi nie uwzglCdnia siC.

 2) Nie uwzglCdnia siC uwagi wniesionej przez:
 Pani> HannC Gierszewsk>,
 RozstrzygniCcie uzasadnia siC nastCpuj>co:
 Zgłaszaj>ca uwagC wnosiła o wytyczenie drogi dojazdowej 

do zaplecza posesji przy ul. Aptekarzy 10 od ul. Przyjaani 
poprzez posesjC s>siedni>.

 Odrzucono uwagC. Przedmiotowa posesja ma dostCp do 
drogi publicznej w czCWci frontowej. Nie ma uzasadnienia 
wyznaczanie dodatkowej drogi publicznej na jej zaple-
czu.

 3) Nie uwzglCdnia siC uwagi wniesionej przez:
 Pani> AntoninC Debis, Pani> DanutC Turkiewicz,
 RozstrzygniCcie uzasadnia siC nastCpuj>co:
 Zgłaszaj>ce uwagC, właWcicielki nieruchomoWci połoconej 

przy ul. Wasilewskiego 4, wnosz> o:
— korektC dopuszczonej wysokoWci zabudowy do kalenicy 

do 12 m;
— zmianC granic terenu przeznaczonego pod zabudowC 

na zapleczu działki nr 173 i 175 zgodnie z zał>cznikiem 
grafi cznym i umocliwienie dokupienia terenu dla powiCk-
szenia posesji;

— przeznaczenie terenu na zapleczu działek nr 173 i 175 
dla zieleni

 Podczas pierwszego wyłocenia do publicznego wgl>du 
takce wniesiono uwagC dotycz>c> przedmiotowej nie-
ruchomoWci. Skorygowano wówczas, zgodnie z decyzj> 
Rady Miasta liniC rozgraniczaj>c> terenu 6.MU powiCk-
szaj>c go o czCWć terenów zieleni. Umocliwiono przez to 
powiCkszenie posesji przy ul. Wasilewskiego 4, ale takce 
wydzielenie nowych posesji na terenie własnoWci Miasta. 
Nie uwzglCdnia siC zatem czCWci uwagi dotycz>cej powrotu 
do wczeWniejszego przeznaczenia terenu, jako niezgodnej 
z polityk> przestrzenn> Miasta.

 W nawi>zaniu do wczeWniej złoconej uwagi uwzglCdnia siC 
natomiast czCWć uwagi dotycz>c> wysokoWci zabudowy i 
wprowadza techniczna korektC precyzuj>c> jej wysokoWć 
na 12 m.

 4) Nie uwzglCdnia siC uwagi wniesionej przez:
 Pani> AlinC Grzeszkiewicz,
 Pana Mirosława Grzeszkiewicza,
 Pani> JaninC Grzeszkiewicz,
 RozstrzygniCcie uzasadnia siC nastCpuj>co:
 Zgłaszaj>cy uwagC wnosili o:

— korektC zapisów dotycz>cych wysokoWci zabudowy 
przez wprowadzenie zakazu nadbudowy i rozbudowy 
istniej>cej zabudowy;

— zniesienie zapisu dotycz>cego uznania istniej>cej zabu-
dowy zrealizowanej z oparciu o wymagane zezwolenia 
za zgodn> z planem.
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 Odrzuca siC uwagC. Zgłaszaj>cy wnosili takce uwagi po-
dobnej treWci, dotycz>ce rejonu ul. Wasilewskiego, w czasie 
pierwszego wyłocenia (uwaga nr 1). W planie ograniczono 
wystarczaj>co mocliwoWć intensyfikowania zabudowy 
w przedmiotowym rejonie. Poza tym szereg wniosków 
złoconych do planu, a takce uwag dotyczyło rozbudowy 
istniej>cych budynków w rejonie ul. Wasilewskiego, co stoi 
w sprzecznoWci z uwzglCdnieniem niniejszej uwagi.

 5) UwzglCdnia siC czCWciowo uwagC wniesion> przez:
 Pana Jacka Wilczaka,
 RozstrzygniCcie uzasadnia siC nastCpuj>co:
 Zgłaszaj>cy uwagC wnosił o dokonanie zmiany przezna-

czenia terenu 07.U z usługowego na mieszkalno-usługowe 
oraz o korektC dopuszczalnej wysokoWci zabudowy z 2 na 
2,5 (3) kondygnacje i 11,5 m do kalenicy.

 UwzglCdniono czCWć uwagi dotycz>c> korekty przezna-
czenia terenu. Wprowadzona korekta nie zmianie struktury 
funkcjonalno-przestrzennej planu, adaptuje jedynie stan 
istniej>cy uznany wczeWniej za zgodny z planem. Nie 
uwzglCdnia siC uwagi dotycz>cej korekty dopuszczalnej 
wysokoWci zabudowy.

 6) Nie uwzglCdnia siC uwagi wniesionej przez:
 Pana Witolda Sidora,
 RozstrzygniCcie uzasadnia siC nastCpuj>co:
 Zgłaszaj>cy uwagC wnosił o rezygnacjC z wydzielania w 

planie przejWcia pieszego – terenu 025.KD-X
 Uwagi nie uwzglCdniono. PrzejWcie piesze stanowi włas-

noWć Miasta i jest kontynuacj> ci>gu pieszego ł>cz>cego 
kilka zespołów zabudowy usługowej. Ma takce sw> kon-
tynuacjC w planie obowi>zuj>cym na terenie połoconym 
ponicej ul. GdaMskiej.

 7) Nie uwzglCdnia siC uwagi wniesionej przez:
 Pana Jana Gryniewicza,
 RozstrzygniCcie uzasadnia siC nastCpuj>co:
 Zgłaszaj>cy uwagC, właWciciel działki nr 177 połoconej przy 

ul. GdaMskiej 69, wnosił o:
— uzupełnienie przeznaczenia terenu o zabudowC miesz-

kaniow> wielorodzinn>;
— korektC dopuszczalnej wysokoWci zabudowy z „do 

3 kondygnacji” na „do 3 kondygnacji, a od zaplecza 
do 4”.

 Zgłaszaj>cy złocył uwagC podobnej treWci podczas pierw-
szego wyłocenia (uwaga 18). Odrzuca siC takce niniejsz> 
uwagC. Realizacja zabudowy wielorodzinnej jest niezgodna 
z polityk> gospodarcz> Miasta.  

 Natomiast ukształtowanie terenu przedmiotowej działki 
pozwala na realizacjC zabudowy trzykondygnacyjnej w jej 
„płaskiej” czCWci przy ul. GdaMskiej. Nie widzi siC potrzeby 
odsuwania zabudowy w kierunku stromego zaplecza.

 8) UwzglCdnia siC uwagC wniesion> przez:
 Pani> JoannC Lewandowsk>,
 RozstrzygniCcie uzasadnia siC nastCpuj>co:
 Zgłaszaj>ca uwagC wnosiła o doprecyzowanie zapisów do-

tycz>cych wielkoWci działki (uwzglCdnienie wielkoWci działki 
nr 461 jako samodzielnej działki budowlanej), zgodnie ze 
stanem istniej>cym.

 Uwaga jest bezzasadna, poniewac plan akceptuje istniej>ce 
podziały. Jednak dla przejrzystoWci zapisów uwzglCdnia siC 
uwagC i wnosi korektC w postaci zapisu „wielkoWć działki 
– nie mniejsza nic w stanie istniej>cym”.

 9) Nie uwzglCdnia siC uwagi wniesionej przez:
 Pana Sławomira Daszkowskiego,
 RozstrzygniCcie uzasadnia siC nastCpuj>co:
 Zgłaszaj>cy uwagC wnosił o przeprowadzenie korekty 

linii rozgraniczaj>cej terenu 62.MU na granicy z pasem 
drogowym ul. Plastyków, na wysokoWci budynku przy ul. 
Rzeabiarzy 9. Zgłaszaj>cy wnosił takce uwagC podczas 

pierwszego wyłocenia. Złocona wówczas uwaga została 
uwzglCdniona w całoWci.

 Nie uwzglCdnia siC uwagi złoconej podczas drugiego 
włocenia uznaj>c j> za bezzasadn>. Zgodnie z mapami 
do celów projektowych, a takce z pomiarami w terenie 
przedmiotowy budynek znajduje siC w całoWci. na terenie 
62.MU, nie ma zatem potrzeby przeprowadzania korekty 
linii rozgraniczaj>cej terenu.

 10) Nie uwzglCdnia siC uwagi wniesionej przez:
 Pana Marcina DudC,
 RozstrzygniCcie uzasadnia siC nastCpuj>co:
 Zgłaszaj>cy uwagC, właWciciel działki nr 136/11 przezna-

czonej w planie przeznaczonym w planie dla zabudowy 
usługowej, mieszkaniowej jednorodzinnej, mieszkaniowej 
jednorodzinnej z usługami (5.MU) wnosił o korektC:
— powierzchni zabudowy z 25% na 30%;
— wysokoWci zabudowy z 2 do 3 kondygnacji, do kalenicy 

do 12 m, z dopuszczeniem dachów płaskich
 Nie uwzglCdnia siC uwagi. Podczas pierwszego wyłocenia 

do publicznego Pan Marcin Duda nie złocył uwagi. Złoco-
no natomiast do przedmiotowego terenu uwagC wnosz>c> 
o radykalne ograniczenie zabudowy.  

 Wobec oczywistego konfl iktu uwag właWcicieli poszcze-
gólnych nieruchomoWci nie wnosi siC korekt do planu.

 11) Nie uwzglCdnia siC uwagi wniesionej przez:
 PaMstwa BernardC i Dariusza Nafalskich,
 RozstrzygniCcie uzasadnia siC nastCpuj>co:
 Zgłaszaj>cy uwagC wnosili o:

— poszerzenie pasa drogowego ul. Portowej do 17,8m 
kosztem działek 29/38LP i 29/37LP

— korektC linii zabudowy, w tym w nawi>zaniu do terenów 
s>siednich – w odległoWci 3,5 m od pasa drogowego

— korektC dopuszczalnej powierzchni zabudowy
— wniesienie do tekstu planu zapisu uWciWlaj>cego sa-

modzieln> zabudowC działki
— doprecyzowanie zapisów dopuszczaj>cych mocliwoWć 

realizacji jednego mieszkania powycej parteru na kac-
dej działce

— korektC wymaganej powierzchni biologicznie czynnej 
z 40% na 15-20%

— korektC dopuszczalnej wysokoWci zabudowy
— korektC zapisów dotycz>cych materiału pokrycia da-

chu
— korekty zapisu dotycz>cego lokalizacji fasad budynku 

od ul. Portowej
— korektC zapisów dotycz>cych terminu lokalizacji zabu-

dowy tymczasowej (na 3 lata)
— korektC dopuszczalnej wielkoWci obiektów tymczaso-

wych z 50m2 na 100-120m2

— korekty zapisów dotycz>cych ogrodzeM
 PaMstwo Nafalscy s> właWcicielami nieruchomoWci po-

łoconej przy ul. Portowej 5c (działka nr 393/4) przezna-
czonej w planie dla zabudowy usługowej (41.U). Podczas 
pierwszego wyłocenia takce złocyli uwagC, czCWciowo 
uwzglCdnion>.

 Uwaga zwi>zana z korekt> pasa drogowego ul. Portowej 
dotyczy terenu znajduj>cego siC poza obszarem planu.

 Nie uwzglCdnia siC uwagi dotycz>cej korekty linii zabu-
dowy od ul. Portowej w zwi>zku z odmow> uzgodnienia. 
Wprowadza siC natomiast korektC linii zabudowy na 
zapleczu posesji, w s>siedztwie terenów komunalnych.

 Nie uwzglCdnia siC uwagi dotycz>cej korekty powierzchni 
zabudowy. Powierzchnia zabudowy została powiCkszona 
po pierwszym wyłoceniu zgodnie z treWci> wczeWniej 
złoconej uwagi – do 30%

 Uznaje siC za bezzasadne uwagi dotycz>ce doprecyzo-
wania mocliwoWci realizacji jednego mieszkania na piCtrze 
oraz wielkoWci działki.
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 Nie uwzglCdnia siC uwagi dotycz>cej korekty wymaganej 
powierzchni biologicznie czynnej. Przedmiotowa działka 
jest zabudowana w stopniu umocliwiaj>cym zachowanie 
odpowiedniej czCWci biologicznie czynnej nawet po jej 
docelowym zainwestowaniu.

 Nie uwzglCdnia siC uwagi dotycz>cej korekty wysokoWci 
zabudowy. We wczeWniej złoconej uwadze nie wnoszono 
o jej zwiCkszenie.

 Nie uwzglCdnia siC czCWci uwagi dotycz>cej zabudowy 
tymczasowej. ZabudowC tymczasow> lokalizuje siC na 
terenie całej Krynicy Morskiej na okres 120 dni. Uznaje 
siC, ce obiekt towarzysz>cy stałej zabudowie o wielkoWci 
50 m2 jest wystarczaj>cy.

 Uwaga dotycz>ca materiału pokrycia dachu jest bezzasad-
na. Precyzuje siC jedynie kolor dachówki, nie okreWlaj>c 
materiału z którego jest wykonana. Dopuszcza siC zatem 
materiały blachówkopodobne takie jak blachodachówka, 
a takce dachówki bitumiczne, czy betonowe.

 UwzglCdnia siC czCWć uwagi dotycz>cej fasad, czyli eks-
ponowanych elewacji dopisuj>c ich lokalizacjC takce od 
pozostałych przyległych ulic publicznych, a takce ogro-
dzeM zakazuj>c ich lokalizacji jedynie od ul. Portowej.

 12) UwzglCdnia siC uwagC wniesion> przez:
 Pani> AgnieszkC Sikorsk>,
 RozstrzygniCcie uzasadnia siC nastCpuj>co:
 Zgłaszaj>ca uwagC wnosiła o likwidacjC drogi wewnCtrz-

nej 046.KDW wyznaczonej na zapleczu ul. Tkaczy, w 
s>siedztwie terenu 16.ZP,ZE.

 UwzglCdnia siC uwagC.
 Droga wewnCtrzna 046.KDW została wydzielona na zaple-

czu terenu 17.MU z terenów zieleni własnoWci Miasta, w 
zwi>zku z uwzglCdnieniem uwagi nr 13, złoconej do planu 
podczas pierwszego wyłocenia do publicznego wgl>du. 
Wyznaczenie drogi uzyskało niezbCdne uzgodnienia.

 Podczas drugiego wyłocenia do publicznego wgl>du 
złocono uwagi, w których wnosi siC o rezygnacjC z wyty-
czania przedmiotowej drogi. Wobec zaistniałego konfl iktu 
uwagC uwzglCdniono i odst>piono od wydzielenia drogi 
wewnCtrznej 046.KDW.

 13) Nie uwzglCdnia siC uwagi wniesionej przez:
 PaMstwa JoannC i Wacława Sikorskich,
 RozstrzygniCcie uzasadnia siC nastCpuj>co:
 Zgłaszaj>cy uwagC wnosili o:

— wykreWlenie z karty terenu 19.UT słowa „rehabilitacji” 
jako dopuszczonej w przeznaczeniu terenu formy 
usług

— wniesienia do karty terenu 19.UT zapisów obliguj>cych 
właWciciela terenu do realizacji ekranów ochronnych od 
ul. Tkaczy

— informuj> o zatraceniu przez budynek przy ul. Tkaczy 
11 cech obiektu zabytkowego

 Zgłaszaj>cy uwagC nie s> właWcicielami posesji, której 
dotyczy uwaga, a jedynie nieruchomoWci s>siedniej, 
połoconej przy ul. Tkaczy 18, na terenie 17.MU.

 Nie uwzglCdnia siC uwagi. Przeznaczenie terenu 19.UT 
dla usług turystyki, w tym zwi>zanej z rehabilitacj> jest 
zgodne z istniej>cym ucytkowaniem, a takce z polityk> 
przestrzenn> miasta. Cechy zabytkowe budynku zostały 
uznane przez Konserwatora Zabytków za cenne i warte 
zachowania, a co za tym idzie chronione zapisami planu. 
Kwestia zakłócania porz>dku nie podlega regulacjom 
planu

 14) UwzglCdnia siC uwagC wniesion> przez:
 PaMstwa JoannC i Wacława Sikorskich,
 RozstrzygniCcie uzasadnia siC nastCpuj>co:
 Zgłaszaj>cy uwagC, właWciciele posesji połoconej przy ul. 

Tkaczy 18, wnosili o nie wytyczanie w planie miejscowym 

drogi wewnCtrznej 046.KDW i pozostawienie terenu drogi 
w dotychczasowym ucytkowaniu.

 UwzglCdnia siC uwagC.
 Droga wewnCtrzna 046.KDW została wydzielona na zaple-

czu terenu 17.MU z terenów zieleni własnoWci Miasta, w 
zwi>zku z uwzglCdnieniem uwagi nr 13, złoconej do planu 
podczas pierwszego wyłocenia do publicznego wgl>du. 
Wyznaczenie drogi uzyskało niezbCdne uzgodnienia.

 Podczas drugiego wyłocenia do publicznego wgl>du 
złocono uwagi, w których wnosi siC o rezygnacjC z wyty-
czania przedmiotowej drogi. Wobec zaistniałego konfl iktu 
uwagC uwzglCdniono i odst>piono od wydzielenia drogi 
wewnCtrznej 046.KDW.

 15) UwzglCdnia siC uwagC wniesion> przez:
 Pana Czesława Wegnera,
 RozstrzygniCcie uzasadnia siC nastCpuj>co:
 Zgłaszaj>cy uwagC wnosił o korektC linii rozgraniczaj>cej 

terenu 58.MU przeznaczonego w planie dla zabudowy 
usługowej, mieszkaniowej jednorodzinnej, mieszkaniowej 
jednorodzinnej z usługami poprzez wł>czenie do niego 
działki nr 541 bCd>cej własnoWci> Miasta Krynica Mor-
ska.

 UwzglCdnia siC uwagC. Zgłaszaj>cy uwagC jest ucytkow-
nikiem terenu bCd>cego przedmiotem uwagi. Wniesiono 
do planu korektC techniczn> linii rozgraniczaj>cej zgodnie 
z istniej>cym ogrodzeniem, akceptuj>c w ten sposób stan 
istniej>cy.

 16) Nie uwzglCdnia siC uwagi wniesionej przez:
 Pani> Katarzyne Oluszczyk,
 RozstrzygniCcie uzasadnia siC nastCpuj>co:
 Zgłaszaj>ca uwagC wnosiła o zmianC zapisów karty terenu 

044.KD-X poprzez uwzglCdnienie istniej>cej zabudowy.
 Nie uwzglCdnia siC uwagi. Pani Oluszczyk złocyła uwagC 

podobnej treWci podczas pierwszego wyłocenia. PodjCto 
wówczas próbC uwzglCdnienia istniej>cej zabudowy 
zlokalizowanej w pasie drogowym, na działce nr 436/47 
własnoWci Miasta. Nie uzyskano jednak niezbCdnych 
uzgodnieM.

 17) UwzglCdnia siC czCWciowo uwagC wniesion> przez:
 Pana Macieja Wanagosa,
 RozstrzygniCcie uzasadnia siC nastCpuj>co:
 Zgłaszaj>cy uwagC wnosił o korektC zapisów dotycz>cych 

szerokoWci elewacji frontowej, a takce o wytyczenie drogi 
wewnCtrznej na zapleczu ul. Aptekarzy oraz o dopuszcze-
nie realizacji parkingów podziemnych na terenie 51.MU 
przeznaczonym w planie dla zabudowy usługowej, miesz-
kaniowej jednorodzinnej, mieszkaniowej jednorodzinnej z 
usługami UwzglCdniono czCWć uwagi uznaj>c, ce istniej>-
ce szerokoWci działek s> wystarczaj>cym ograniczeniem 
dla lokalizacji zabudowy na tym zainwestowanym terenie. 
Wprowadzono równiec korektC techniczn> poprzez do-
precyzowanie defi nicji elewacji frontowej umieszczonej 
w paragrafi e 7 tekstu planu. Uznaje siC czCWć uwagi 
dotycz>c> drogi wewnCtrznej oraz parkingu podziemne-
go za bezzasadn>. Plan nie wyklucza wnioskowanych 
inwestycji.

 18) Nie uwzglCdnia siC uwagi wniesionej przez:
 Pana Stanisława Morawskiego,
 RozstrzygniCcie uzasadnia siC nastCpuj>co:
 Zgłaszaj>cy uwagC wnosił o wykup fragmentu pasa dro-

gowego ul. Cichej, gruntu własnoWci Miasta, przyległego 
do działki nr 497 znajduj>cej siC na terenie 50.MU.

 Nie uwzglCdniono uwagi. Kwestia utrzymania porz>dku na 
przedmiotowym terenie, o której pisze składaj>cy uwagC, 
nie podlega ustaleniom planu. Droga publiczna, nawet 
jeceli w chwili obecnej nie jest ucytkowana moce zapewnić 
dojazd do wielu nieruchomoWci, nie tylko nieruchomoWci 
zgłaszaj>cego uwagC.
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 19) Nie uwzglCdnia siC uwagi wniesionej przez:
 Pana Eugeniusza Lesiewicza,
 RozstrzygniCcie uzasadnia siC nastCpuj>co:
 Zgłaszaj>cy uwagC wnosił o:

— zmianC przeznaczenia terenu 39.Zp,Uu na Uu – usługi 
o charakterze uzdrowiskowym

— korektC linii zabudowy zgodnie z zał>cznikiem
— korektC zapisów dotycz>cych kształtu dachu (dopusz-

czenie dachów eliptycznych)
— korektC dopuszczalnej wysokoWci – z 2 do 3 kondyg-

nacji
— rezygnacjC z okreWlenia szerokoWci elewacji fronto-

wej
— wykluczenie zabudowy tymczasowej

 Nie uwzglCdnia siC uwagi. Teren, którego dotyczy uwaga 
jest własnoWci> Miasta. UwzglCdnienie uwagi w zakresie 
kilkakrotnego zwiCkszenie terenu przeznaczonego dla 
zabudowy, a takce korekta jej wysokoWci zmieniłoby struk-
turC funkcjonalno-przestrzenn> przedmiotowego terenu. 
Zaproponowany w uwadze eliptyczny kształt dachu jest 
obcy dla terenu, którego tradycyjna forma zabudowy 
jest przedmiotem ochrony konserwatorskiej w zwi>zku z 
wpisem czCWci obszaru miasta do rejestru zabytków. Od-
rzuca siC takce uwagC dotycz>ca wykluczenia zabudowy 
tymczasowej.

 20) Nie uwzglCdnia siC uwagi wniesionej przez:
 Pani> LidiC Borowik,
 RozstrzygniCcie uzasadnia siC nastCpuj>co:
 Zgłaszaj>ca uwagC wnosiła o:

— zniesienie zakazu lokalizacji reklam
— wyrównanie linii zabudowy do linii zabudowy terenu 

45.U (działka nr 440)
— zwiCkszenie powierzchni zabudowy do 50- 60%
— zlikwidowanie wymagaM dotycz>cych miejsc parkingo-

wych
 Zgłaszaj>ca uwagC, Pani Lidia Borowik reprezentuje 

właWcicieli nieruchomoWci połoconej przy ul. Górników 3 
przeznaczonej w planie dla zabudowy usługowej, miesz-
kaniowej jednorodzinnej, mieszkaniowej jednorodzinnej z 
usługami oraz zgodnie ze stanem istniej>cym dla zabu-
dowy mieszkaniowej wielorodzinnej (46.MU,MW). Złocyła 
równiec uwagC w zwi>zku z pierwszym wyłoceniem, któr> 
w wiCkszoWci uwzglCdniono.

 Nie uwzglCdnia siC uwagi dotycz>cej zakazu lokalizacji 
reklam. Plan reguluje jedynie zasady lokalizacji reklam 
defi niowanych jako „znak stały wolnostoj>cy lub lokalizo-
wany na obiektach budowlanych..” Nie reguluje siC zasad 
lokalizacji reklam tymczasowych.

 KorektC linii zabudowy przeprowadzono juc po złoceniu 
uwagi podczas pierwszego wyłocenia. Kształt działki 
umocliwia realizacjC zabudowy na jej zapleczu.

 Podczas pierwszego wyłocenia wniesiono uwagC doty-
cz>c> zwiCkszenie powierzchni zabudowy do 35%, któr> 
uwzglCdniono. Dalsze zwiCkszenie powierzchni zabudowy 
do 50-60% jest nieuzasadnione.

 21) Nie uwzglCdnia siC uwagi wniesionej przez:
 Pani> GracynC G>siorowsk>,
 RozstrzygniCcie uzasadnia siC nastCpuj>co:
 Zgłaszaj>ca uwagC wnosiła o zwiCkszenie szerokoWci 

dopuszczonych w zabudowie przedprocy na terenie 41.U 
z 3,5 m do 4,2 m.

 Nie uwzglCdnia siC uwagi. Dopuszczalna szerokoWć 
przedproca została doprecyzowana podczas uzgodnieM, 
przeprowadzonych po uwzglCdnieniu uwag złoconych do 
planu, w czasie pierwszego wyłocenia.

 22) Nie uwzglCdnia siC uwagi wniesionej przez:
 Pana Andrzeja Sznajdrowskiego,

 RozstrzygniCcie uzasadnia siC nastCpuj>co:
 Zgłaszaj>cy uwagC wnosił o dopuszczenie zabudowy 

wielorodzinnej na terenie 61.MU przeznaczonym w planie 
dla zabudowy usługowej, mieszkaniowej jednorodzinnej, 
mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami.

 Nie uwzglCdnia siC uwagi. Realizacja zabudowy wieloro-
dzinnej jest niezgodna z polityk> gospodarcz> Miasta.

 23) Nie uwzglCdnia siC uwagi wniesionej przez:
 Pani> MałgorzatC Sykała, prawnego opiekuna Anny Flo-

rek, ul. Vwierczewskiego 5, 82-120 Krynica Morska
 RozstrzygniCcie uzasadnia siC nastCpuj>co:
 Zgłaszaj>ca uwagC wnosiła o:

— wydzielenie z działki nr 434/10 na terenie 27.ZP,UP 
piCciu metrów na powiCkszenie siedliska – posesji przy 
ul. Vwierczewskiego 5 na terenie przeznaczonym dla 
zabudowy usługowej (28.U)

— zakaz budowy parkingu na działce nr 434/10 (27.
ZP,UP)

 Nie uwzglCdnia siC uwagi dotycz>cej zakazu lokalizacji 
parkingu na działce nr 434/10 bCd>cej własnoWci> Miasta. 
Lokalizacja parkingu z ducym udziałem zieleni urz>dzonej 
jest zgodne ze stanem istniej>cym.  

 Publiczne miejsca parkingowe s> niezbCdne dla prawid-
łowego funkcjonowania miasta.

 Wprowadzono natomiast korektC linii rozgraniczaj>cej 
umocliwiaj>c powiCkszenie przedmiotowej posesji o 
trzymetrowy pas terenu własnoWci Miasta.

 24) UwzglCdnia siC uwagC wniesion> przez:
 Pani> EwC ZamiarC,
 RozstrzygniCcie uzasadnia siC nastCpuj>co:
 Zgłaszaj>ca uwagC, właWcicielka posesji połoconej przy 

ul. GdaMskiej 77 na terenie przeznaczonym dla zabudowy 
usługowej (12.U), wnosiła o zwiCkszenie o 5% dopusz-
czalnej powierzchni zabudowy działki z dostosowaniem 
do wydanej decyzji o warunkach zabudowy.

 Bior>c pod uwagC termin wydania decyzji oraz fakt uzy-
skania niezbCdnych uzgodnieM uwzglCdniono uwagC.

Zał>cznik nr 3
do uchwały nr XXV/178/2008
Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej
z dnia 16 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospoda-

rowania przestrzennego czCWci obrCbu geodezyjnego 

Krynica Morska dla czCWci centrum miasta

RozstrzygniCcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalec> do 
zadaM własnych gminy oraz zasadach ich fi nansowania.
1. Na obszarze opracowania miejscowego planu zagospo-

darowania przestrzennego czCWci obrCbu geodezyjnego 
Krynica Morska dla czCWci centrum miasta przewiduje siC 
nastCpuj>ce inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, 
które nalec> do zadaM własnych gminy:
1) inwestycje w zakresie modernizacji i rozbudowy układu 

komunikacyjnego:
a) realizacja parkingów ogólnodostCpnych;
b) remonty istniej>cych publicznych dróg dojazdowych 

oraz ci>gów pieszych i pieszo-jezdnych, a takce 
realizacja nowowydzielonych terenów komunikacji;

c) realizacja publicznych ci>gów pieszych, których prze-
bieg wyznaczono orientacyjnie na rysunku planu.

2) inwestycje w zakresie kanalizacji sanitarnej, w tym:
a) budowa projektowanych ruroci>gów sieci grawitacyj-

nej;
b) modernizacja i biec>ce konserwacje istniej>cej sieci 

i urz>dzeM.
3) inwestycje w zakresie kanalizacji deszczowej, w tym:
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a) budowa projektowanego grawitacyjnego kanału 
deszczowego;

b) budowa ruroci>gu tłocznego;
c) budowa urz>dzeM oczyszczaj>cych takich jak pia-

skowniki i separatory;
d) budowa przepompowni wód deszczowych;
e) budowa zbiorników retencyjnych.

4) inwestycje w zakresie sieci wodoci>gowej, w tym:
a) budowa projektowanych ruroci>gów;
b) modernizacja i biec>ce konserwacje sieci istniej>-

cej.
2. Budowa i modernizacja poszczególnych elementów infra-

struktury technicznej jest zadaniem własnym gminy i moce 
być fi nansowana z budcetu Miasta Krynicy Morskiej lub 
współfi nansowana ze Wrodków zewnCtrznych.

3. Nie okreWla siC szczegółowego harmonogramu realizacji 
wycej wymienionych inwestycji.

1402

 UCHWAŁA Nr XXVI/184/09

Rady Miejskiej Krynica Morska

 z dnia 26 lutego 2009 r.

 w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Krynica Morska Nr XIII/124/04 z dnia 29 kwietnia 2004 r. 

w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajCcie pasa drogowego.

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorz>dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 
1591 z póa. zm.) w zwi>zku z art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 
marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19 
poz. 115 z póa. zm.) uchwala siC co nastCpuje:

§ 1

  W uchwale Rady Miasta Krynica Morska Nr XIII/124/04 z 
dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty za 
zajCcie pasa drogowego dokonuje siC nastCpuj>cych zmian:
1. § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
 „Dzienna stawka opłaty za 1 m

2 powierzchni pasa drogo-

wego zajCtego przez rzut poziomy obiektu budowlanego 
w celu umieszczenia w pasie drogowym obiektów budow-
lanych niezwi>zanych z potrzebami zarz>dzania drogami 
lub potrzebami ruchu drogowego wynosi – 2,00 zł.

2. § 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
 „Dzienna stawka opłaty za 1 m

2 powierzchni reklamy 
w zwi>zku z jej umieszczeniem w pasie drogowym wynosi 
– 4,00 zł.

3. § 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
 „Dzienna stawka opłaty za 1 m

2

 powierzchni pasa drogowe-
go na prawach wył>cznoWci w celach innych nic okreWlone 
w § 1 pkt 1, 2, 3, 4 wynosi:

Element zaj cia Stawka w z otych 

1. Tymczasowe stoiska handlowe i gastronomiczne, 

    urz dzenia rozrywkowe (automaty itp.), 

    sk adowanie urz dze  i materia ów budowlanych itp.,    

    oraz inne nie wymienione w §1 pkt. 1,  2 ,3 , 4 

4,00 z

§ 2

  Pozostałe postanowienia uchwały pozostaj> bez zmian.

§ 3

  Wykonanie uchwały powierza siC Burmistrzowi Miasta 
Krynica Morska.

§ 4

  Uchwała wchodzi w cycie po upływie 14 dni od dnia jej 
ogłoszenia w Dzienniku UrzCdowym Województwa Pomor-
skiego

Przewodnicz>ca
Rady Miejskiej

Agnieszka Jaworska
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