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UCHWA£A Nr XLVIII/56/06
Rady Gminy w Kosakowie

z dnia 19 paŸdziernika 2006 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dzia³ek nr 171/1, 171/2,
171/3, 171/4, 171/7, 171/9, 171/10, 176/4 oraz czêœci
dzia³ki nr 171/8 w Pogórzu gm. Kosakowo. 

Na podstawie art. 20 w zwi¹zku z art. 1, art. 3 ust. 1,
art. 4 ust. 1 i 3, art. 7, art. 14, art. 15, art. 16 ust. 1, art.
17, art. 18, art. 19, art. 29, art. 34 i art. 35 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z póŸniejszymi zmia-
nami), rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu pro-
jektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego (Dz.U. Nr 164, poz. 1587) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5
i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹-
dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z póŸniejszymi zmianami). Rada Gminy w Ko-
sakowie uchwala co nastêpuje: 

§ 1 

1. Stwierdza siê zgodnoœæ niniejszego planu z ustalenia-
mi Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego gminy Kosakowo uchwalonego
Uchwa³¹ nr XL/1/06 z dnia 16 lutego 2006 r.

2. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego dzia³ek nr 171/1, 171/2, 171/3, 171/4,
171/7, 171/9, 171/10, 176/4 oraz czêœci dzia³ki 
nr 171/8 w Pogórzu w gminie Kosakowo. 

§ 2 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
obejmuje teren o powierzchni ok. 30 ha po³o¿ony po
wschodniej stronie drogi powiatowej nr 10126 relacji Po-
górze – Suchy Dwór – Dêbogórze, w granicach jak na
rysunku planu. 

§ 3 

Za³¹czniki do uchwa³y stanowi¹: 
—rysunek planu wykonany na mapie sytuacyjno–wyso-

koœciowej dla celów planowania przestrzennego w
skali 1:2000 (za³¹cznik nr 1),

—rozstrzygniêcie o sposobie realizacji, zapisanych w
planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicz-
nej, oraz zasad ich finansowania (za³¹cznik nr 2),

—rozstrzygniêcie o sposobie rozpatrzenia uwag do
projektu planu (za³¹cznik nr 3). 

§ 4 

Na rysunku planu (za³¹cznik nr 1) nastêpuj¹ce ozna-
czenia graficzne s¹ obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu:
1) granice opracowania planu,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznacze-

niu lub ró¿nych zasadach zagospodarowania,
3) nieprzekraczalne linie zabudowy,
4) symbole cyfrowo–literowe terenów wydzielonych li-

niami rozgraniczaj¹cymi;
a) symbole cyfrowe s¹ numerami porz¹dkowymi,
b) symbole literowe umieszczone po symbolu cyfro-

wym oznaczaj¹ przeznaczenie terenu. 

§ 5 

Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na 38 te-
renów, w tym tereny 1–23:
a) MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-

nej,
b) U – tereny zabudowy us³ugowej,
c) P – tereny obiektów produkcyjnych, sk³adów i ma-

gazynów
d) US – tereny sportu i rekreacji,
e) ZP – tereny zieleni urz¹dzonej,
f) Z – tereny zieleni,
g) ZL – lasy,
h) TT – teren infrastruktury–pas techniczny. i tereny ko-

munikacji 1K–15K:
a) DZ – tereny dróg publicznych – drogi zbiorcze,
b) DL – tereny dróg publicznych – drogi lokalne,
c) DD – tereny dróg publicznych – drogi dojazdowe,
d) DX – tereny komunikacji – ci¹g pieszo–jezdny
e) Dx – tereny komunikacji – ci¹g pieszy. 

§ 6 

USTALA SIE NASTÊPUJ¥CE ZASADY ZAGOSPO-
DAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA CA£EGO OB-
SZARU OBJÊTEGO PLANEM: 
1. Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzenne-

go:
1) Obszar w granicach opracowania planu obejmuje

czêœæ terenów rozwojowych wsi Suchy Dwór w
obrêbie geodezyjnym Pogórze.

2) Zaleca siê takie sytuowanie elementów zainwe-
stowania (budynków, wjazdów itp.), aby nie kolido-
wa³y z wartoœciowymi drzewami.

2. Zasady ochrony œrodowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego:
1) wartoœciowe zadrzewienia podlegaj¹ ochronie.

Wszelka dzia³alnoœæ zwi¹zana z gospodark¹ sta-
rodrzewem podlega uzgodnieniu,

2) wszelkie prace budowlane nale¿y tak prowadziæ,
aby zminimalizowaæ ujemne skutki realizacji in-
westycji; nale¿y ograniczyæ wykonanie budowla-
nych prac ziemnych jedynie do terenu lokalizacji
poszczególnych budynków, dróg dojazdowych do
nich prowadz¹cych oraz realizacji obiektów infra-
struktury technicznej. Powinno siê stosowaæ odpo-
wiedni¹ technologiê i organizacjê prac. 

3. Wymagania wynikaj¹ce z potrzeb kszta³towania prze-
strzeni publicznych:
1) W obszarze objêtym planem przestrzeñ publiczn¹

stanowi¹ tereny dróg, placów i œcie¿ki rowerowej.
2) W zale¿noœci od rodzaju prowadzonej dzia³alnoœci

przestrzeñ publiczn¹ mog¹ stanowiæ tereny zie-
leni urz¹dzonej, terenu sportu i rekreacji oraz te-
reny us³ug.

2) Dopuszcza siê lokalizacjê obiektów ma³ej archi-
tektury i urz¹dzeñ technicznych.

3) Ustala siê zakaz sytuowania noœników reklamo-
wych o powierzchni reklamowej przekraczaj¹cej
1 m2 na œcianach budynków mieszkalnych oraz
stosowania jaskrawych kolorów przy pracach ele-
wacyjnych (kolorystyka naturalna).

4) Zagospodarowanie terenów powinno uwzglêdniaæ
potrzeby osób niepe³nosprawnych. 
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4. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub
obiektów podlegaj¹cych ochronie, ustalonych na
podstawie odrêbnych przepisów, w tym terenów gór-
niczych, a tak¿e nara¿onych na niebezpieczeñstwo
powodzi oraz zagro¿onych osuwaniem siê mas ziem-
nych:
W obrêbie terenu objêtego planem nie wystêpuj¹ te-
reny ani obiekty podlegaj¹ce ochronie, ustalone na
podstawie odrêbnych przepisów. 

5. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu
komunikacji:
1) W planie system komunikacji drogowej tworz¹ dro-

gi dojazdowe – oznaczone symbolem KDD. Po-
wi¹zane s¹ one z drog¹ powiatow¹ nr 10126 relacji
Pogórze – Suchy Dwór – Dêbogórze o klasie dro-
gi lokalnej (pó³nocny odcinek drogi) i zbiorczej (po-
³udniowy odcinek drogi).

2) Wyznacza siê tereny pod poszerzenie drogi zbior-
czej (teren 1KDZ) i drogi lokalnej (teren 2KDL).

3) W obrêbie poszczególnych terenów wydzielonych
liniami rozgraniczaj¹cymi dopuszcza siê lokaliza-
cjê dróg wewnêtrznych.

4) Przez obszar opracowania planu przebiega œcie¿-
ka rowerowa stanowi¹ca fragment lokalnej trasy ro-
werowej.

5) Drogi publiczne powinny mieæ przekrój uliczny z
obustronnym chodnikiem lub pó³uliczny, z jedno-
stronnym chodnikiem.

6) W liniach rozgraniczaj¹cych dróg dopuszcza siê: 
— lokalizacjê budynków i urz¹dzeñ zwi¹zanych z

gospodark¹ drogow¹ i obs³ug¹ ruchu drogowe-
go, na warunkach okreœlonych w obowi¹zuj¹-
cych przepisach,

—lokalizacjê sieci i urz¹dzeñ infrastruktury tech-
nicznej. 

6. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruk-
tury technicznej:
1) Zaopatrzenie w wodê:

—z wodoci¹gu w liniach rozgraniczaj¹cych dróg,
2) Odprowadzenie œcieków:

—poprzez sieæ kanalizacji sanitarnej do Grupo-
wej Oczyszczalni Œcieków „Dêbogórze” (poza
obszarem opracowania planu),

—budowa sieci kanalizacji sanitarnej winna byæ
prowadzona wyprzedzaj¹co lub równolegle w
stosunku do realizacji planowanej zabudowy te-
renu,

3) Odprowadzenie wód deszczowych:
—dla terenów mieszkaniowych i us³ugowych – z

dachów obiektów budowlanych i terenów utwar-
dzonych do gruntu w granicach w³asnej dzia³ki
lub do zbiorników retencyjnych zlokalizowanych
na terenach 14ZP,US i 22ZP za poœrednictwem
kanalizacji deszczowej. Nadmiar wody z pro-
jektowanych zbiorników retencyjnych bêdzie
odprowadzany przelewem na ni¿ej po³o¿one ³¹-
ki poza granice planu. 

—dla terenów us³ugowo–przemys³owych i przemy-
s³owych – do kanalizacji deszczowej; przed od-
prowadzeniem do odbiornika (zbiorników
retencyjnych zlokalizowanych na terenach
14ZP,US i 22ZP) œcieki deszczowe nale¿y oczy-
œciæ w separatorach substancji ropopochodnych.

Nadmiar wody z projektowanych zbiorników re-
tencyjnych bêdzie odprowadzany przelewem na
ni¿ej po³o¿one ³¹ki poza granice planu. 

—dla terenów dróg – do kanalizacji deszczowej;
przed odprowadzeniem do odbiornika (zbiorni-
ków retencyjnych zlokalizowanych na terenach
14ZP,US i 22ZP) œcieki deszczowe nale¿y oczy-
œciæ w separatorach substancji ropopochodnych.
Nadmiar wody z projektowanych zbiorników re-
tencyjnych bêdzie odprowadzany przelewem na
ni¿ej po³o¿one ³¹ki poza granice planu. 

4) Zaopatrzenie w gaz:
—z sieci gazoci¹gowej lub poprzez dystrybucjê

gazu butlowego.
5) Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹:

—z sieci elektroenergetycznej niskiego lub œrednie-
go napiêcia zgodnie w warunkami gestora sieci,

—dla istniej¹cych napowietrznych linii elektro-
energetycznych 15 kV ustala siê strefy bezpie-
czeñstwa o szerokoœci 2 x 7,5 m wolne od
zabudowy mieszkaniowej i zieleni wysokiej lub
ich przebudowê na sieci kablowe,

—nowe linie elektroenergetyczne budowaæ nale-
¿y jako kablowe, prowadzone w liniach rozgra-
niczaj¹cych dróg,

—dopuszcza siê lokalizacjê nowych elektroener-
getycznych sieci i stacji transformatorowych na
wydzielonych terenach (w sposób nie ograni-
czaj¹cy podstawowego przeznaczenie tych te-
renów) w uzgodnieniu z gestorem sieci.

6) Zaopatrzenie w energiê ciepln¹:
—indywidualne sposoby zaopatrzenia w ciep³o ze

Ÿróde³ nieemisyjnych lub niskoemisyjnych.
7) Unieszkodliwianie odpadów sta³ych:

—wywóz na sk³adowisko odpadów za poœrednic-
twem koncesjonowanych przedsiêbiorstw.

8) Dopuszcza siê zmianê lokalizacji istniej¹cych sie-
ci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej (w sposób
nie ograniczaj¹cy podstawowego przeznaczenia
terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi)
w uzgodnieniu z w³aœcicielami i zarz¹dzaj¹cymi
tymi sieciami i urz¹dzeniami.

9) Nale¿y zapewniæ dostêp do sieci i urz¹dzeñ infra-
struktury technicznej po³o¿onych poza liniami roz-
graniczaj¹cymi dróg dla zarz¹dzaj¹cych sieciami. 

§ 7 

1. USTALENIA DLA POSZCZEGÓLNYCH TERENÓW
WYDZIELONYCH LINIAMI ROZGRANICZAJ¥CY-
MI S¥ NASTÊPUJ¥CE: 

1) Teren 1P o powierzchni ok. 2,95 ha
1. Przeznaczenie terenu:

—teren obiektów produkcyjnych, sk³adów i ma-
gazynów,

—dopuszcza siê us³ugi.
2. Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzenne-

go:
—jak w § 6 pkt.1.

3. Zasady ochrony œrodowiska, przyrody i krajobra-
zu kulturowego:
—potencjalna uci¹¿liwoœæ prowadzonej dzia³al-

noœci gospodarczej nie mo¿e przekroczyæ gra-
nic terenu,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego Nr 52 —  3419 — Poz. 768



—pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi na-
le¿y wyposa¿yæ w techniczne œrodki ochrony
przed negatywnym oddzia³ywaniem wynikaj¹-
cym z prowadzonej dzia³alnoœci.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-
ków oraz dóbr kultury wspó³czesnej:
—w obrêbie terenu nie wystêpuj¹ obiekty ani te-
reny o wartoœciach kulturowych. 

5. Wymagania wynikaj¹ce z potrzeb kszta³towania
przestrzeni publicznych:
—jak w § 6 pkt.3.

6. Parametry i wskaŸniki kszta³towania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu:
—linia zabudowy – nieprzekraczalna: 
—8,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ zbior-
cz¹ 1KDZ dla nowej zabudowy,

—wielkoœæ powierzchni zabudowy – nie wiêcej ni¿
50% terenu,

—procent powierzchni biologicznie czynnej – nie
mniej ni¿ 10% terenu; w przypadku nowych na-
sadzeñ dobór zieleni uwzglêdniaj¹cy rodzime
gatunki wystêpuj¹ce naturalnie w regionie,

—wysokoœæ projektowanej zabudowy – nie wiê-
cej ni¿ 12,0 m od poziomu terenu (nie dotyczy
budowli i urz¹dzeñ technicznych),

—geometria dachu – nie ustala siê.
7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub
obiektów podlegaj¹cych ochronie, ustalonych na
podstawie odrêbnych przepisów, w tym terenów
górniczych, a tak¿e nara¿onych na niebezpieczeñ-
stwo powodzi oraz zagro¿onych osuwaniem siê
mas ziemnych:
—jak w § 6 pkt.4.

8. Szczegó³owe zasady i warunki scalania i podzia-
³u nieruchomoœci:
—dopuszcza siê podzia³ na dzia³ki o powierzchni
nie mniejszej ni¿ 3000 m2,

—nale¿y zapewniæ dostêp z ka¿dej dzia³ki do dro-
gi publicznej,

—szerokoœæ wydzielonych dróg wewnêtrznych –
nie mniej ni¿ 5,0 m.

9. Szczególne warunki zagospodarowania terenu
oraz ograniczenia w jego u¿ytkowaniu, w tym za-
kaz zabudowy:
—dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ i obiektów
infrastruktury technicznej oraz stacji bazowych
telefonii komórkowej,

—nale¿y zapewniæ dostêp do urz¹dzeñ i obiek-
tów infrastruktury technicznej z dróg publicz-
nych lub dróg wewnêtrznych,

—zaleca siê wprowadzenie pasów zieleni wzd³u¿
granic terenu,

—sytuowanie ogrodzeñ winno zapewniaæ zacho-
wanie widocznoœci i warunków bezpieczeñstwa
ruchu.

10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy syste-
mu komunikacji:
—wjazd na teren z drogi zbiorczej (w oparciu o
istniej¹cy zjazd) i z drogi 3KDD,

—nale¿y zapewniæ dostêp do terenu 2US,
—w obrêbie terenu dopuszcza siê drogi wewnêtrz-
ne,

—nale¿y zapewniæ miejsca postojowe i place ma-
newrowe w obrêbie terenu lub w granicach w³a-
snej dzia³ki,
—min 2 miejsca na 100 m2 powierzchni us³u-
gowej lub produkcyjnej,

—min 1 miejsce na 10 zatrudnionych.
11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infra-
struktury technicznej:
— jak w § 6 pkt.6.

12. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-
nia, urz¹dzania i u¿ytkowania terenu:
—nie dotyczy.

13. Stawka procentowa:
—0%. 

2) Teren 2US o powierzchni ok. 1,80 ha
1. Przeznaczenie terenu:
—teren sportu i rekreacji.

2. Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzenne-
go:
—jak w § 6 pkt.1.

3. Zasady ochrony œrodowiska, przyrody i krajobra-
zu kulturowego:
—w obrêbie terenu nie wystêpuj¹ prawne formy
ochrony œrodowiska, przyrody i krajobrazu kul-
turowego.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-
ków oraz dóbr kultury wspó³czesnej:
—w obrêbie terenu nie wystêpuj¹ obiekty ani te-
reny o wartoœciach kulturowych. 

5. Wymagania wynikaj¹ce z potrzeb kszta³towania
przestrzeni publicznych:
—jak w § 6 pkt.3.

6. Parametry i wskaŸniki kszta³towania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu:
—linia zabudowy – nieprzekraczalna: 
—6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ 4KDD,

—wielkoœæ powierzchni zabudowy – nie wiêcej ni¿
40% terenu,

—procent powierzchni biologicznie czynnej – nie
mniej ni¿ 30% terenu; w przypadku nowych na-
sadzeñ dobór zieleni uwzglêdniaj¹cy rodzime
gatunki wystêpuj¹ce naturalnie w regionie,

—wysokoœæ projektowanej zabudowy – nie wiê-
cej ni¿ 12,0 m od poziomu terenu,

—geometria dachu – nie ustala siê.
7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub
obiektów podlegaj¹cych ochronie, ustalonych na
podstawie odrêbnych przepisów, w tym terenów
górniczych, a tak¿e nara¿onych na niebezpieczeñ-
stwo powodzi oraz zagro¿onych osuwaniem siê
mas ziemnych:
—jak w § 6 pkt.4.

8. Szczegó³owe zasady i warunki scalania i podzia-
³u nieruchomoœci:
—dopuszcza siê podzia³ na dzia³ki o powierzchni
nie mniejszej ni¿ 3000 m2.

9. Szczególne warunki zagospodarowania terenu
oraz ograniczenia w jego u¿ytkowaniu, w tym za-
kaz zabudowy:
—dopuszcza siê likwidacjê istniej¹cego ujêcia wo-
dy w przypadku mo¿liwoœci zaopatrzenia w wo-
dê z innego Ÿród³a,
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—nale¿y zapewniæ dostêp do urz¹dzeñ i obiek-
tów infrastruktury technicznej,

—sytuowanie ogrodzeñ winno zapewniaæ zacho-
wanie widocznoœci i warunków bezpieczeñstwa
ruchu.

10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy syste-
mu komunikacji:
—wjazdy na teren z drogi zbiorczej poprzez teren
1P i z drogi 4KDD,

—nale¿y zapewniæ miejsca postojowe i place ma-
newrowe w obrêbie terenu lub w granicach w³a-
snej dzia³ki:
—min 2 miejsca na 100 m2 powierzchni us³u-
gowej,

—min 1 miejsce na 10 zatrudnionych.
11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infra-
struktury technicznej:
— jak w § 6 pkt.6.

12. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-
nia, urz¹dzania i u¿ytkowania terenu:
—nie dotyczy.

13. Stawka procentowa:
—0%

3) Teren 3U o powierzchni ok. 0,27 ha
1. Przeznaczenie terenu:
—teren zabudowy us³ugowej,
—dopuszcza siê mieszkania zwi¹zane z prowa-
dzon¹ dzia³alnoœci¹ – 1 lokal mieszkalny na wy-
dzielonej dzia³ce us³ugowej; powierzchnia lokalu
mieszkalnego w obiektach us³ugowych nie mo-
¿e przekraczaæ 50%.

2. Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego:
—jak w § 6 pkt.1.

3. Zasady ochrony œrodowiska, przyrody i krajobra-
zu kulturowego:
—potencjalna uci¹¿liwoœæ prowadzonej dzia³al-
noœci gospodarczej nie mo¿e przekroczyæ gra-
nic terenu.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-
ków oraz dóbr kultury wspó³czesnej:
—w obrêbie terenu nie wystêpuj¹ obiekty ani te-
reny o wartoœciach kulturowych. 

5. Wymagania wynikaj¹ce z potrzeb kszta³towania
przestrzeni publicznych:
—jak w § 6 pkt.3.

6. Parametry i wskaŸniki kszta³towania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu:
—linia zabudowy – nieprzekraczalna: 
—6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ do-
jazdow¹ 3KDD i 4KDD,

—wielkoœæ powierzchni zabudowy – nie wiêcej ni¿
50% terenu,

—procent powierzchni biologicznie czynnej – nie
mniej ni¿ 20% terenu; w przypadku nowych na-
sadzeñ dobór zieleni uwzglêdniaj¹cy rodzime
gatunki wystêpuj¹ce naturalnie w regionie,

—wysokoœæ projektowanej zabudowy – do 2 kon-
dygnacji nadziemnych, nie wiêcej ni¿ 10,0 m od
poziomu terenu,

—geometria dachu – dachy dwu lub wielospado-
we o nachyleniu 35–45O. 

7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub
obiektów podlegaj¹cych ochronie, ustalonych na
podstawie odrêbnych przepisów, w tym terenów
górniczych, a tak¿e nara¿onych na niebezpieczeñ-
stwo powodzi oraz zagro¿onych osuwaniem siê
mas ziemnych:
—jak w § 6 pkt.4.

8. Szczegó³owe zasady i warunki scalania i podzia-
³u nieruchomoœci:
—dopuszcza siê podzia³ na dzia³ki budowlane o
powierzchni nie mniejszej ni¿ 1200 m2.

9. Szczególne warunki zagospodarowania terenu
oraz ograniczenia w jego u¿ytkowaniu, w tym za-
kaz zabudowy:
—nale¿y zapewniæ dostêp do urz¹dzeñ i obiek-
tów infrastruktury technicznej,

—sytuowanie ogrodzeñ winno zapewniaæ zacho-
wanie widocznoœci i warunków bezpieczeñstwa
ruchu.

10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy syste-
mu komunikacji:
—wjazdy na teren z drogi 3KDD i 4KDD,
—dla zabudowy us³ugowej nale¿y zapewniæ miej-
sca postojowe i place manewrowe w obrêbie
terenu lub w obrêbie w³asnej dzia³ki:
—min 2 miejsca na 100 m2 powierzchni us³u-
gowej,

—min 1 miejsce na 10 zatrudnionych.
11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infra-
struktury technicznej:
— jak w § 6 pkt.6. 

12. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-
nia, urz¹dzania i u¿ytkowania terenu:
—nie dotyczy.

13. Stawka procentowa:
—10%. 

4) Teren 4U o powierzchni ok. 1,20 ha
1. Przeznaczenie terenu:
—teren zabudowy us³ugowej,
—dopuszcza siê mieszkania zwi¹zane z prowa-
dzon¹ dzia³alnoœci¹ – 1 lokal mieszkalny na wy-
dzielonej dzia³ce us³ugowej; powierzchnia lokalu
mieszkalnego w obiektach us³ugowych nie mo-
¿e przekraczaæ 50%.

2. Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzenne-
go:
—jak w § 6 pkt.1.

3. Zasady ochrony œrodowiska, przyrody i krajobra-
zu kulturowego:
—potencjalna uci¹¿liwoœæ prowadzonej dzia³al-
noœci gospodarczej nie mo¿e przekroczyæ gra-
nic terenu.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-
ków oraz dóbr kultury wspó³czesnej:
—w obrêbie terenu nie wystêpuj¹ obiekty ani te-
reny o wartoœciach kulturowych. 

5. Wymagania wynikaj¹ce z potrzeb kszta³towania
przestrzeni publicznych:
—jak w § 6 pkt.3.

6. Parametry i wskaŸniki kszta³towania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu:
—linia zabudowy – nieprzekraczalna:
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—6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drogami
2KDL, 3KDD i 10KDD,

—wielkoœæ powierzchni zabudowy – nie wiêcej ni¿
40% terenu,

—procent powierzchni biologicznie czynnej – nie
mniej ni¿ 20% terenu; w przypadku nowych na-
sadzeñ dobór zieleni uwzglêdniaj¹cy rodzime
gatunki wystêpuj¹ce naturalnie w regionie,

—wysokoœæ projektowanej zabudowy – do 2 kon-
dygnacji nadziemnych, nie wiêcej ni¿ 10,0 m od
poziomu terenu,

—geometria dachu – dachy dwu lub wielospado-
we o nachyleniu 35–45O. 

7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub
obiektów podlegaj¹cych ochronie, ustalonych na
podstawie odrêbnych przepisów, w tym terenów
górniczych, a tak¿e nara¿onych na niebezpieczeñ-
stwo powodzi oraz zagro¿onych osuwaniem siê
mas ziemnych:
—jak w § 6 pkt.4.

8. Szczegó³owe zasady i warunki scalania i podzia-
³u nieruchomoœci:
—dopuszcza siê podzia³ na dzia³ki budowlane o
powierzchni nie mniejszej ni¿ 2000 m2,

—nale¿y zapewniæ dostêp z ka¿dej dzia³ki do dro-
gi publicznej,

—szerokoœæ wydzielonych dróg wewnêtrznych –
nie mniej ni¿ 6,0 m.

9. Szczególne warunki zagospodarowania terenu
oraz ograniczenia w jego u¿ytkowaniu, w tym za-
kaz zabudowy:
—nale¿y zapewniæ dostêp do urz¹dzeñ i obiek-
tów infrastruktury technicznej.

10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy syste-
mu komunikacji:
—wjazdy na teren z drogi 2KDL, 3KDD i 10KDD,
—dopuszcza siê lokalizacjê dróg wewnêtrznych,
—dla zabudowy us³ugowej nale¿y zapewniæ miej-
sca postojowe i place manewrowe w obrêbie
terenu lub w granicach w³asnej dzia³ki:
—min 2 miejsca na 100 m2 powierzchni us³u-
gowej,

—min 1 miejsce na 10 zatrudnionych.
11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infra-
struktury technicznej:
— jak w § 6 pkt.6.

12. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-
nia, urz¹dzania i u¿ytkowania terenu:
—nie dotyczy.

13. Stawka procentowa:
—10%. 

5) Teren 5ZP o powierzchni ok. 0,36 ha
1. Przeznaczenie terenu:
—teren zieleni urz¹dzonej.

2. Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego:
—jak w § 6 pkt.1.

3. Zasady ochrony œrodowiska, przyrody i krajobra-
zu kulturowego:
—nale¿y zachowaæ istniej¹c¹ zieleñ wysok¹; do-
puszcza siê wycinkê, przy przebudowie ze
wzglêdu na bezpieczeñstwo ruchu oraz w celu
niezbêdnych ciêæ sanitarnych,

—nale¿y zachowaæ istniej¹cy zbiornik wodny.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-
ków oraz dóbr kultury wspó³czesnej:
—w obrêbie terenu nie wystêpuj¹ obiekty ani te-
reny o wartoœciach kulturowych. 

5. Wymagania wynikaj¹ce z potrzeb kszta³towania
przestrzeni publicznych:
—jak w § 6 pkt.3.

6. Parametry i wskaŸniki kszta³towania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu:
—procent powierzchni biologicznie czynnej – 90%;
w przypadku nowych nasadzeñ dobór zieleni
uwzglêdniaj¹cy rodzime gatunki wystêpuj¹ce
naturalnie w regionie.

7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub
obiektów podlegaj¹cych ochronie, ustalonych na
podstawie odrêbnych przepisów, w tym terenów
górniczych, a tak¿e nara¿onych na niebezpieczeñ-
stwo powodzi oraz zagro¿onych osuwaniem siê
mas ziemnych:
—jak w § 6 pkt.4.

8. Szczegó³owe zasady i warunki scalania i podzia-
³u nieruchomoœci:
—nie dotyczy.

9. Szczególne warunki zagospodarowania terenu
oraz ograniczenia w jego u¿ytkowaniu, w tym za-
kaz zabudowy:
—nale¿y zapewniæ dostêp do urz¹dzeñ i obiek-
tów infrastruktury technicznej,

—dopuszcza siê wykorzystanie istniej¹cego zbior-
nika wodnego w celach retencyjnych,

—dopuszcza siê lokalizacjê placyku z pojemnika-
mi do segregacji odpadów.

10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy syste-
mu komunikacji:
—wjazd na teren z drogi 2KDL. 

11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infra-
struktury technicznej:
—zaopatrzenie w energiê elektryczn¹: z sieci
elektroenergetycznej niskiego lub œredniego na-
piêcia zgodnie w warunkami gestora sieci,

—wywóz na sk³adowisko odpadów za poœrednic-
twem koncesjonowanych przedsiêbiorstw.

12. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-
nia, urz¹dzania i u¿ytkowania terenu:
—nie dotyczy.

13. Stawka procentowa:
—0%. 

6) Teren 6ZL o powierzchni ok. 0,20 ha
1. Przeznaczenie terenu:
—lasy.

2. Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzenne-
go:
—jak w § 6 pkt.1.

3. Zasady ochrony œrodowiska, przyrody i krajobra-
zu kulturowego:
—w obrêbie terenu nie wystêpuj¹ prawne formy
ochrony œrodowiska, przyrody i krajobrazu kul-
turowego.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-
ków oraz dóbr kultury wspó³czesnej:
—w obrêbie terenu nie wystêpuj¹ obiekty ani te-
reny o wartoœciach kulturowych. 

Dziennik Urzêdowy

Województwa Pomorskiego Nr 52 —  3422 — Poz. 768



5. Wymagania wynikaj¹ce z potrzeb kszta³towania
przestrzeni publicznych:
—jak w § 6 pkt.3.

6. Parametry i wskaŸniki kszta³towania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu:
—procent powierzchni biologicznie czynnej –

100%; w przypadku nowych nasadzeñ dobór
zieleni uwzglêdniaj¹cy rodzime gatunki wystê-
puj¹ce naturalnie w regionie.

7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub
obiektów podlegaj¹cych ochronie, ustalonych na
podstawie odrêbnych przepisów, w tym terenów
górniczych, a tak¿e nara¿onych na niebezpieczeñ-
stwo powodzi oraz zagro¿onych osuwaniem siê
mas ziemnych:
—jak w § 6 pkt.4.

8. Szczegó³owe zasady i warunki scalania i podzia-
³u nieruchomoœci:
—nie dotyczy.

9. Szczególne warunki zagospodarowania terenu
oraz ograniczenia w jego u¿ytkowaniu, w tym za-
kaz zabudowy:
—nie ustala siê.

10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy syste-
mu komunikacji:
—dostêpnoœæ terenu z drogi 2KDL i ci¹gu pie-

szo–jezdnego 13KDX.
11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infra-

struktury technicznej:
—nie dotyczy.

12. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-
nia, urz¹dzania i u¿ytkowania terenu:
—nie dotyczy.

13. Stawka procentowa:
—0%. 

7) Teren 7 MN,U o powierzchni ok. 0,23 ha
1. Przeznaczenie terenu:

—teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
i zabudowy us³ugowej,

—powierzchnia us³ugowa nie powinna przekra-
czaæ 50% powierzchni zabudowy.

2. Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego:
—jak w § 6 pkt.1.

3. Zasady ochrony œrodowiska, przyrody i krajobra-
zu kulturowego:
—w obrêbie terenu objêtego planem nie wystê-

puj¹ prawne formy ochrony œrodowiska, przy-
rody i krajobrazu kulturowego.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-
ków oraz dóbr kultury wspó³czesnej:
—w obrêbie terenu nie wystêpuj¹ obiekty ani te-

reny o wartoœciach kulturowych. 
5. Wymagania wynikaj¹ce z potrzeb kszta³towania

przestrzeni publicznych:
—jak w § 6 pkt.3.

6. Parametry i wskaŸniki kszta³towania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu:
—linia zabudowy – nieprzekraczalna: 

—6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ 10KDD,
—12,0 m od granicy lasu (teren 6ZL),

—wielkoœæ powierzchni zabudowy – nie wiêcej ni¿
30% terenu,

—procent powierzchni biologicznie czynnej – nie
mniej ni¿ 50% terenu; w przypadku nowych na-
sadzeñ dobór zieleni uwzglêdniaj¹cy rodzime
gatunki wystêpuj¹ce naturalnie w regionie,

—wysokoœæ projektowanej zabudowy – do 2 kon-
dygnacji nadziemnych, nie wiêcej ni¿ 10,0 m od
poziomu terenu – w rejonie g³ównego wejœcia
do budynku – do kalenicy,

—geometria dachu – dachy dwu lub wielospado-
we o nachyleniu 35–45O.

7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub
obiektów podlegaj¹cych ochronie, ustalonych na
podstawie odrêbnych przepisów, w tym terenów
górniczych, a tak¿e nara¿onych na niebezpieczeñ-
stwo powodzi oraz zagro¿onych osuwaniem siê
mas ziemnych:
—jak w § 6 pkt.4.

8. Szczegó³owe zasady i warunki scalania i podzia-
³u nieruchomoœci:
—dopuszcza siê podzia³ na dzia³ki budowlane:

—dla zabudowy wolno stoj¹cej – nie mniej ni¿
1000 m2,

—dla zabudowy bliŸniaczej – nie mniej ni¿ 
500 m2.

9. Szczególne warunki zagospodarowania terenu
oraz ograniczenia w jego u¿ytkowaniu, w tym za-
kaz zabudowy:
—sytuowanie ogrodzeñ winno zapewniaæ zacho-

wanie widocznoœci i warunków bezpieczeñstwa
ruchu.

10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy syste-
mu komunikacji:
—wjazdy na teren z ci¹gu pieszo–jezdnego 13KDX

i z drogi 10KDD,
—nale¿y zapewniæ miejsca postojowe i place ma-

newrowe w granicach w³asnej dzia³ki:
—min 1 miejsca na 1 lokal mieszkalny,
—min 2 miejsca na 100 m2 powierzchni us³u-

gowej,
—min 1 miejsce na 10 zatrudnionych. 

11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infra-
struktury technicznej:
— jak w § 6 pkt.6.

12. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-
nia, urz¹dzania i u¿ytkowania terenu:
—nie dotyczy.

13. Stawka procentowa:
—10%. 

8) Teren 8 MN,U o powierzchni ok. 0,66 ha
1. Przeznaczenie terenu:

—teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
i zabudowy us³ugowej,

—powierzchnia us³ugowa nie powinna przekra-
czaæ 50% powierzchni zabudowy.

2. Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego:
—jak w § 6 pkt.1.

3. Zasady ochrony œrodowiska, przyrody i krajobra-
zu kulturowego:
—w obrêbie terenu objêtego planem nie wystê-

puj¹ prawne formy ochrony œrodowiska, przy-
rody i krajobrazu kulturowego.
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4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-
ków oraz dóbr kultury wspó³czesnej:
—w obrêbie terenu nie wystêpuj¹ obiekty ani te-

reny o wartoœciach kulturowych. 
5. Wymagania wynikaj¹ce z potrzeb kszta³towania

przestrzeni publicznych:
—jak w § 6 pkt.3.

6. Parametry i wskaŸniki kszta³towania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu:
—linia zabudowy – nieprzekraczalna: 

—6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ 9KDD
i 10KDD oraz od drogi powiatowej po³o¿onej
poza granicami opracowania przy zachod-
niej granicy terenu,

—12,0 m od granicy lasu (teren 6ZL),
—wielkoœæ powierzchni zabudowy – nie wiêcej ni¿

30% terenu,
—procent powierzchni biologicznie czynnej – nie

mniej ni¿ 50% terenu; w przypadku nowych na-
sadzeñ dobór zieleni uwzglêdniaj¹cy rodzime
gatunki wystêpuj¹ce naturalnie w regionie,

—wysokoœæ projektowanej zabudowy – do 2 kon-
dygnacji nadziemnych, nie wiêcej ni¿ 10,0 m od
poziomu terenu – w rejonie g³ównego wejœcia
do budynku – do kalenicy,

—geometria dachu – dachy dwu lub wielospado-
we o nachyleniu 35–45O.

7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub
obiektów podlegaj¹cych ochronie, ustalonych na
podstawie odrêbnych przepisów, w tym terenów
górniczych, a tak¿e nara¿onych na niebezpieczeñ-
stwo powodzi oraz zagro¿onych osuwaniem siê
mas ziemnych:
—jak w § 6 pkt.4.

8. Szczegó³owe zasady i warunki scalania i podzia-
³u nieruchomoœci:
—dopuszcza siê podzia³ na dzia³ki budowlane:

—dla zabudowy wolno stoj¹cej – nie mniej ni¿
1000 m2,

—dla zabudowy bliŸniaczej – nie mniej ni¿ 500 m2.
9. Szczególne warunki zagospodarowania terenu

oraz ograniczenia w jego u¿ytkowaniu, w tym za-
kaz zabudowy:
—sytuowanie ogrodzeñ winno zapewniaæ zacho-

wanie widocznoœci i warunków bezpieczeñstwa
ruchu. 

10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy syste-
mu komunikacji:
—wjazdy na teren z drogi 9KDD i 10KDD, z ci¹gu

pieszo–jezdnego 13KDX oraz z drogi powiato-
wej po³o¿onej poza granicami opracowania przy
zachodniej granicy terenu,

—nale¿y zapewniæ miejsca postojowe i place ma-
newrowe w granicach w³asnej dzia³ki:
—min 1 miejsca na 1 lokal mieszkalny,
—min 2 miejsca na 100 m2 powierzchni us³ugowej,
—min 1 miejsce na 10 zatrudnionych.

11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infra-
struktury technicznej:
— jak w § 6 pkt.6.

12. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-
nia, urz¹dzania i u¿ytkowania terenu:
—nie dotyczy.

13. Stawka procentowa:
—10%. 

9) Teren 9 MN o powierzchni ok. 1,54 ha
1. Przeznaczenie terenu:

—teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
—w parterach budynków dopuszcza siê us³ugi

nieuci¹¿liwe nie koliduj¹ce z funkcj¹ mieszkanio-
w¹ i nie wymagaj¹ce obs³ugi transportem ciê¿-
kim.

2. Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzenne-
go:
—jak w § 6 pkt.1.

3. Zasady ochrony œrodowiska, przyrody i krajobra-
zu kulturowego:
—w obrêbie terenu objêtego planem nie wystê-

puj¹ prawne formy ochrony œrodowiska, przy-
rody i krajobrazu kulturowego.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-
ków oraz dóbr kultury wspó³czesnej:
—w obrêbie terenu nie wystêpuj¹ obiekty ani te-

reny o wartoœciach kulturowych. 
5. Wymagania wynikaj¹ce z potrzeb kszta³towania

przestrzeni publicznych:
—jak w § 6 pkt.3.

6. Parametry i wskaŸniki kszta³towania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu:
—linia zabudowy – nieprzekraczalna: 

—6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ 9KDD,
10KDD, 11KDD i 14KDD,

—wielkoœæ powierzchni zabudowy – nie wiêcej ni¿
30% terenu,

—procent powierzchni biologicznie czynnej – nie
mniej ni¿ 50% terenu; w przypadku nowych na-
sadzeñ dobór zieleni uwzglêdniaj¹cy rodzime
gatunki wystêpuj¹ce naturalnie w regionie,

—wysokoœæ projektowanej zabudowy – 1,5 kondy-
gnacji nadziemnych, nie wiêcej ni¿ 9,0 m od po-
ziomu terenu – w rejonie g³ównego wejœcia do
budynku – do kalenicy,

—geometria dachu – dachy dwu lub wielospado-
we o nachyleniu 35–45O.

7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub
obiektów podlegaj¹cych ochronie, ustalonych na
podstawie odrêbnych przepisów, w tym terenów
górniczych, a tak¿e nara¿onych na niebezpieczeñ-
stwo powodzi oraz zagro¿onych osuwaniem siê
mas ziemnych:
—jak w § 6 pkt.4.

8. Szczegó³owe zasady i warunki scalania i podzia-
³u nieruchomoœci:
—dopuszcza siê podzia³ na dzia³ki budowlane:

—dla zabudowy wolno stoj¹cej – nie mniej ni¿
1000 m2,

—dla zabudowy bliŸniaczej – nie mniej ni¿ 
500 m2.

9. Szczególne warunki zagospodarowania terenu
oraz ograniczenia w jego u¿ytkowaniu, w tym za-
kaz zabudowy:
—nie ustala siê.

10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy syste-
mu komunikacji:
—wjazdy na teren z drogi 9KDD, 10KDD, 11KDD

i 14KDD,
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—nale¿y zapewniæ miejsca postojowe w grani-
cach w³asnej dzia³ki.

11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infra-
struktury technicznej:
— jak w § 6 pkt.6.

12. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-
nia, urz¹dzania i u¿ytkowania terenu:
—nie dotyczy.

13. Stawka procentowa:
—10%. 

10) Teren 10 MN o powierzchni ok. 2,11 ha
1. Przeznaczenie terenu:
—teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
—w parterach budynków dopuszcza siê us³ugi
nieuci¹¿liwe nie koliduj¹ce z funkcj¹ mieszkanio-
w¹ i nie wymagaj¹ce obs³ugi transportem ciê¿-
kim.

2. Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzenne-
go:
—jak w § 6 pkt.1.

3. Zasady ochrony œrodowiska, przyrody i krajobra-
zu kulturowego:
—zaleca siê zachowanie istniej¹cej zieleni wyso-
kiej.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-
ków oraz dóbr kultury wspó³czesnej:
—w obrêbie terenu nie wystêpuj¹ obiekty ani te-
reny o wartoœciach kulturowych. 

5. Wymagania wynikaj¹ce z potrzeb kszta³towania
przestrzeni publicznych:
—jak w § 6 pkt.3.

6. Parametry i wskaŸniki kszta³towania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu:
—linia zabudowy – nieprzekraczalna: 
—6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ 9KDD,
11KDD, 12KDD i 14KDD,

—wielkoœæ powierzchni zabudowy – nie wiêcej ni¿
30% terenu,

—procent powierzchni biologicznie czynnej – nie
mniej ni¿ 50% terenu; w przypadku nowych na-
sadzeñ dobór zieleni uwzglêdniaj¹cy rodzime
gatunki wystêpuj¹ce naturalnie w regionie,

—wysokoœæ projektowanej zabudowy – 1,5 kondy-
gnacji nadziemnych, nie wiêcej ni¿ 9,0 m od po-
ziomu terenu – w rejonie g³ównego wejœcia do
budynku – do kalenicy,

—geometria dachu – dachy dwu lub wielospado-
we o nachyleniu 35–45O.

7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub
obiektów podlegaj¹cych ochronie, ustalonych na
podstawie odrêbnych przepisów, w tym terenów
górniczych, a tak¿e nara¿onych na niebezpieczeñ-
stwo powodzi oraz zagro¿onych osuwaniem siê
mas ziemnych:
—jak w § 6 pkt.4.

8. Szczegó³owe zasady i warunki scalania i podzia-
³u nieruchomoœci:
—dopuszcza siê podzia³ na dzia³ki budowlane:
—dla zabudowy wolno stoj¹cej – nie mniej ni¿
1000 m2,

—dla zabudowy bliŸniaczej – nie mniej ni¿ 
500 m2.

9. Szczególne warunki zagospodarowania terenu
oraz ograniczenia w jego u¿ytkowaniu, w tym za-
kaz zabudowy:
—nie ustala siê.

10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy syste-
mu komunikacji:
—wjazdy na teren z drogi 9KDD, 11KDD, 12KDD
i 14KDD,

—nale¿y zapewniæ miejsca postojowe w grani-
cach w³asnej dzia³ki.

11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infra-
struktury technicznej:
— jak w § 6 pkt.6.

12. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-
nia, urz¹dzania i u¿ytkowania terenu:
—nie dotyczy.

13. Stawka procentowa:
—10%. 

11) Teren 11 MN o powierzchni ok. 0,75 ha
1. Przeznaczenie terenu:
—teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
—w parterach budynków dopuszcza siê us³ugi
nieuci¹¿liwe nie koliduj¹ce z funkcj¹ mieszkanio-
w¹ i nie wymagaj¹ce obs³ugi transportem ciê¿-
kim.

2. Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzenne-
go:
—jak w § 6 pkt.1.

3. Zasady ochrony œrodowiska, przyrody i krajobra-
zu kulturowego:
—w obrêbie terenu objêtego planem nie wystê-
puj¹ prawne formy ochrony œrodowiska, przy-
rody i krajobrazu kulturowego.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-
ków oraz dóbr kultury wspó³czesnej:
—w obrêbie terenu nie wystêpuj¹ obiekty ani te-
reny o wartoœciach kulturowych. 

5. Wymagania wynikaj¹ce z potrzeb kszta³towania
przestrzeni publicznych:
—jak w § 6 pkt.3.

6. Parametry i wskaŸniki kszta³towania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu:
—linia zabudowy – nieprzekraczalna: 
—6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ 6KDD,
7KDD i 9KDD oraz od drogi powiatowej po³o-
¿onej poza granicami opracowania przy za-
chodniej granicy terenu,

—wielkoœæ powierzchni zabudowy – nie wiêcej ni¿
30% terenu,

—procent powierzchni biologicznie czynnej – nie
mniej ni¿ 50% terenu; w przypadku nowych na-
sadzeñ dobór zieleni uwzglêdniaj¹cy rodzime
gatunki wystêpuj¹ce naturalnie w regionie,

—wysokoœæ projektowanej zabudowy – 1,5 kondy-
gnacji nadziemnych, nie wiêcej ni¿ 9,0 m od po-
ziomu terenu – w rejonie g³ównego wejœcia do
budynku – do kalenicy,

—geometria dachu – dachy dwu lub wielospado-
we o nachyleniu 35–45O.

7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub
obiektów podlegaj¹cych ochronie, ustalonych na
podstawie odrêbnych przepisów, w tym terenów
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górniczych, a tak¿e nara¿onych na niebezpieczeñ-
stwo powodzi oraz zagro¿onych osuwaniem siê
mas ziemnych:
—jak w § 6 pkt.4.

8. Szczegó³owe zasady i warunki scalania i podzia-
³u nieruchomoœci:
—dopuszcza siê podzia³ na dzia³ki budowlane:

—dla zabudowy wolno stoj¹cej – nie mniej ni¿
1000 m2,

—dla zabudowy bliŸniaczej – nie mniej ni¿ 
500 m2.

9. Szczególne warunki zagospodarowania terenu
oraz ograniczenia w jego u¿ytkowaniu, w tym za-
kaz zabudowy:
—nie ustala siê.

10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy syste-
mu komunikacji:
—wjazdy na teren z drogi 6KDD i 9KDD, dopusz-

cza siê wjazdy z drogi 7KDD,
—nale¿y zapewniæ miejsca postojowe w grani-

cach w³asnej dzia³ki.
11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infra-

struktury technicznej:
— jak w § 6 pkt.6.

12. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-
nia, urz¹dzania i u¿ytkowania terenu:
—nie dotyczy.

13. Stawka procentowa:
—10%. 

12) Teren 12 MN o powierzchni ok. 1,37 ha
1. Przeznaczenie terenu:

—teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
—w parterach budynków dopuszcza siê us³ugi

nieuci¹¿liwe nie koliduj¹ce z funkcj¹ mieszkanio-
w¹ i nie wymagaj¹ce obs³ugi transportem ciê¿-
kim.

2. Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzenne-
go:
—jak w § 6 pkt.1.

3. Zasady ochrony œrodowiska, przyrody i krajobra-
zu kulturowego:
—w obrêbie terenu objêtego planem nie wystê-

puj¹ prawne formy ochrony œrodowiska, przy-
rody i krajobrazu kulturowego.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-
ków oraz dóbr kultury wspó³czesnej:
—w obrêbie terenu nie wystêpuj¹ obiekty ani te-

reny o wartoœciach kulturowych. 
5. Wymagania wynikaj¹ce z potrzeb kszta³towania

przestrzeni publicznych:
—jak w § 6 pkt.3.

6. Parametry i wskaŸniki kszta³towania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu:
—linia zabudowy – nieprzekraczalna: 

—6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ 6KDD,
7KDD i 9KDD,

—wielkoœæ powierzchni zabudowy – nie wiêcej ni¿
30% terenu,

—procent powierzchni biologicznie czynnej – nie
mniej ni¿ 50% terenu; w przypadku nowych na-
sadzeñ dobór zieleni uwzglêdniaj¹cy rodzime
gatunki wystêpuj¹ce naturalnie w regionie,

—wysokoœæ projektowanej zabudowy – 1,5 kondy-
gnacji nadziemnych, nie wiêcej ni¿ 9,0 m od po-
ziomu terenu – w rejonie g³ównego wejœcia do
budynku – do kalenicy,

—geometria dachu – dachy dwu lub wielospado-
we o nachyleniu 35–45O.

7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub
obiektów podlegaj¹cych ochronie, ustalonych na
podstawie odrêbnych przepisów, w tym terenów
górniczych, a tak¿e nara¿onych na niebezpieczeñ-
stwo powodzi oraz zagro¿onych osuwaniem siê
mas ziemnych:
—jak w § 6 pkt.4.

8. Szczegó³owe zasady i warunki scalania i podzia-
³u nieruchomoœci:
—dopuszcza siê podzia³ na dzia³ki budowlane:

—dla zabudowy wolno stoj¹cej – nie mniej ni¿
1000 m2,

—dla zabudowy bliŸniaczej – nie mniej ni¿ 
500 m2.

9. Szczególne warunki zagospodarowania terenu
oraz ograniczenia w jego u¿ytkowaniu, w tym za-
kaz zabudowy:
—nie ustala siê.

10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy syste-
mu komunikacji:
—wjazdy na teren z drogi 6KDD i 9KDD, dopusz-

cza siê wjazdy z drogi 7KDD,
—nale¿y zapewniæ miejsca postojowe w grani-

cach w³asnej dzia³ki.
11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infra-

struktury technicznej:
— jak w § 6 pkt.6.

12. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-
nia, urz¹dzania i u¿ytkowania terenu:
—nie dotyczy.

13. Stawka procentowa:
—10%. 

13) Teren 13 MN o powierzchni ok. 0,93 ha
1. Przeznaczenie terenu:

—teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
—w parterach budynków dopuszcza siê us³ugi

nieuci¹¿liwe nie koliduj¹ce z funkcj¹ mieszkanio-
w¹ i nie wymagaj¹ce obs³ugi transportem ciê¿-
kim.

2. Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzenne-
go:
—jak w § 6 pkt.1.

3. Zasady ochrony œrodowiska, przyrody i krajobra-
zu kulturowego:
—w obrêbie terenu objêtego planem nie wystê-

puj¹ prawne formy ochrony œrodowiska, przy-
rody i krajobrazu kulturowego.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-
ków oraz dóbr kultury wspó³czesnej:
—w obrêbie terenu nie wystêpuj¹ obiekty ani te-

reny o wartoœciach kulturowych. 
5. Wymagania wynikaj¹ce z potrzeb kszta³towania

przestrzeni publicznych:
—jak w § 6 pkt.3.

6. Parametry i wskaŸniki kszta³towania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu:
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—linia zabudowy – nieprzekraczalna: 
—6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ 3KDD,
6KDD i 9KDD,

—wielkoœæ powierzchni zabudowy – nie wiêcej ni¿
30% terenu,

—procent powierzchni biologicznie czynnej – nie
mniej ni¿ 50% terenu; w przypadku nowych na-
sadzeñ dobór zieleni uwzglêdniaj¹cy rodzime
gatunki wystêpuj¹ce naturalnie w regionie,

—wysokoœæ projektowanej zabudowy – 1,5 kondy-
gnacji nadziemnych, nie wiêcej ni¿ 9,0 m od po-
ziomu terenu – w rejonie g³ównego wejœcia do
budynku – do kalenicy,

—geometria dachu – dachy dwu lub wielospado-
we o nachyleniu 35–45O.

7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub
obiektów podlegaj¹cych ochronie, ustalonych na
podstawie odrêbnych przepisów, w tym terenów
górniczych, a tak¿e nara¿onych na niebezpieczeñ-
stwo powodzi oraz zagro¿onych osuwaniem siê
mas ziemnych:
—jak w § 6 pkt.4.

8. Szczegó³owe zasady i warunki scalania i podzia-
³u nieruchomoœci:
—dopuszcza siê podzia³ na dzia³ki budowlane:
—dla zabudowy wolno stoj¹cej – nie mniej ni¿
1000 m2,

—dla zabudowy bliŸniaczej – nie mniej ni¿ 
500 m2.

9. Szczególne warunki zagospodarowania terenu
oraz ograniczenia w jego u¿ytkowaniu, w tym za-
kaz zabudowy:
—nie ustala siê.

10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy syste-
mu komunikacji:
—wjazdy na teren z drogi 6KDD i 9KDD, dopusz-
cza siê wjazdy z drogi 3KDD,

—nale¿y zapewniæ miejsca postojowe w grani-
cach w³asnej dzia³ki.

11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infra-
struktury technicznej:
— jak w § 6 pkt.6.

12. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-
nia, urz¹dzania i u¿ytkowania terenu:
—nie dotyczy.

13. Stawka procentowa:
—10%. 

14) Teren 14ZP,US o powierzchni ok. 3,06 ha
1. Przeznaczenie terenu:
—teren zieleni urz¹dzonej, sportu i rekreacji.

2. Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzenne-
go:
—jak w § 6 pkt.1.

3. Zasady ochrony œrodowiska, przyrody i krajobra-
zu kulturowego:
—w obrêbie terenu objêtego planem nie wystê-
puj¹ prawne formy ochrony œrodowiska, przy-
rody i krajobrazu kulturowego.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-
ków oraz dóbr kultury wspó³czesnej:
—w obrêbie terenu nie wystêpuj¹ obiekty ani te-
reny o wartoœciach kulturowych. 

5. Wymagania wynikaj¹ce z potrzeb kszta³towania
przestrzeni publicznych:
—jak w § 6 pkt.3.

6. Parametry i wskaŸniki kszta³towania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu:
—wielkoœæ powierzchni zabudowy – nie wiêcej ni¿
5% terenu,

—procent powierzchni biologicznie czynnej – nie
mniej ni¿ 60% terenu; w przypadku nowych na-
sadzeñ dobór zieleni uwzglêdniaj¹cy rodzime
gatunki wystêpuj¹ce naturalnie w regionie,

—wysokoœæ zabudowy – nie wiêcej ni¿ 9,0 m,
—geometria dachu – nie ustala siê.

7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub
obiektów podlegaj¹cych ochronie, ustalonych na
podstawie odrêbnych przepisów, w tym terenów
górniczych, a tak¿e nara¿onych na niebezpieczeñ-
stwo powodzi oraz zagro¿onych osuwaniem siê
mas ziemnych:
—jak w § 6 pkt.4.

8. Szczegó³owe zasady i warunki scalania i podzia-
³u nieruchomoœci:
—dopuszcza siê podzia³ na dzia³ki,
—nale¿y zapewniæ dostêp z ka¿dej dzia³ki do dro-
gi publicznej,

—szerokoœæ wydzielonych dróg wewnêtrznych –
nie mniej ni¿ 6,0 m,

—dopuszcza siê lokalizacjê placyku z pojemnika-
mi do segregacji odpadów.

9. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w jego u¿ytkowaniu, w tym zakaz zabu-
dowy:
—dopuszcza siê lokalizacjê dróg wewnêtrznych,
—dopuszcza siê lokalizacjê przepompowni œcie-
ków,

—dopuszcza siê lokalizacjê zbiornika retencyjne-
go,

—teren powinien stanowiæ obszar zorganizowa-
nej dzia³alnoœci inwestycyjnej.

10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy syste-
mu komunikacji:
—wjazdy na teren z drogi 6KDD,
—nale¿y zapewniæ miejsca postojowe w grani-
cach terenu lub w granicach w³asnej dzia³ki.

11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infra-
struktury technicznej:
— jak w § 6 pkt.6.

12. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-
nia, urz¹dzania i u¿ytkowania terenu:
—nie dotyczy.

13. Stawka procentowa:
—10%. 

15) Teren 15 MN o powierzchni ok. 1,59 ha
1. Przeznaczenie terenu:
—teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
—w parterach budynków dopuszcza siê us³ugi
nieuci¹¿liwe nie koliduj¹ce z funkcj¹ mieszkanio-
w¹ i nie wymagaj¹ce obs³ugi transportem ciê¿-
kim.

2. Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzenne-
go:
—jak w § 6 pkt.1.
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3. Zasady ochrony œrodowiska, przyrody i krajobra-
zu kulturowego:
—w obrêbie terenu objêtego planem nie wystê-

puj¹ prawne formy ochrony œrodowiska, przy-
rody i krajobrazu kulturowego.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-
ków oraz dóbr kultury wspó³czesnej:
—w obrêbie terenu nie wystêpuj¹ obiekty ani te-

reny o wartoœciach kulturowych. 
5. Wymagania wynikaj¹ce z potrzeb kszta³towania

przestrzeni publicznych:
—jak w § 6 pkt.3.

6. Parametry i wskaŸniki kszta³towania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu:
—linia zabudowy – nieprzekraczalna: 

—6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ 3KDD,
9KDD, 10KDD i 14KDD,

—wielkoœæ powierzchni zabudowy – nie wiêcej ni¿
30% terenu,

—procent powierzchni biologicznie czynnej – nie
mniej ni¿ 50% terenu; w przypadku nowych na-
sadzeñ dobór zieleni uwzglêdniaj¹cy rodzime
gatunki wystêpuj¹ce naturalnie w regionie,

—wysokoœæ projektowanej zabudowy – 1,5 kondy-
gnacji nadziemnych, nie wiêcej ni¿ 9,0 m od po-
ziomu terenu – w rejonie g³ównego wejœcia do
budynku – do kalenicy,

—geometria dachu – dachy dwu lub wielospado-
we o nachyleniu 35–45O.

7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub
obiektów podlegaj¹cych ochronie, ustalonych na
podstawie odrêbnych przepisów, w tym terenów
górniczych, a tak¿e nara¿onych na niebezpieczeñ-
stwo powodzi oraz zagro¿onych osuwaniem siê
mas ziemnych:
—jak w § 6 pkt.4.

8. Szczegó³owe zasady i warunki scalania i podzia-
³u nieruchomoœci:
—dopuszcza siê podzia³ na dzia³ki budowlane:

—dla zabudowy wolno stoj¹cej – nie mniej ni¿
1000 m2,

—dla zabudowy bliŸniaczej – nie mniej ni¿ 
500 m2.

9. Szczególne warunki zagospodarowania terenu
oraz ograniczenia w jego u¿ytkowaniu, w tym za-
kaz zabudowy:
—nie ustala siê.

10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy syste-
mu komunikacji:
—wjazdy na teren z drogi 3KDD i 14KDD, dopusz-

cza siê wjazdy z drogi 9KDD i 10KDD
—nale¿y zapewniæ miejsca postojowe w grani-

cach w³asnej dzia³ki.
11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infra-

struktury technicznej:
— jak w § 6 pkt.6.

12. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-
nia, urz¹dzania i u¿ytkowania terenu:
—nie dotyczy.

13. Stawka procentowa:
—10%. 

16) Teren 16 MN o powierzchni ok. 0,10 ha
1. Przeznaczenie terenu:

—teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
—w parterach budynków dopuszcza siê us³ugi nie-

uci¹¿liwe nie koliduj¹ce z funkcj¹ mieszkaniow¹
i nie wymagaj¹ce obs³ugi transportem ciê¿kim.

2. Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzenne-
go:
—jak w § 6 pkt.1.

3. Zasady ochrony œrodowiska, przyrody i krajobra-
zu kulturowego:
—w obrêbie terenu objêtego planem nie wystê-

puj¹ prawne formy ochrony œrodowiska, przy-
rody i krajobrazu kulturowego.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-
ków oraz dóbr kultury wspó³czesnej:
—w obrêbie terenu nie wystêpuj¹ obiekty ani te-

reny o wartoœciach kulturowych. 
5. Wymagania wynikaj¹ce z potrzeb kszta³towania

przestrzeni publicznych:
—jak w § 6 pkt.3.

6. Parametry i wskaŸniki kszta³towania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu:
—linia zabudowy – nieprzekraczalna: 

—6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ 3KDD,
—wielkoœæ powierzchni zabudowy – nie wiêcej ni¿

30% terenu,
—procent powierzchni biologicznie czynnej – nie

mniej ni¿ 50% terenu; w przypadku nowych na-
sadzeñ dobór zieleni uwzglêdniaj¹cy rodzime
gatunki wystêpuj¹ce naturalnie w regionie,

—wysokoœæ projektowanej zabudowy – 1,5 kondy-
gnacji nadziemnych, nie wiêcej ni¿ 9,0 m od po-
ziomu terenu – w rejonie g³ównego wejœcia do
budynku – do kalenicy,

—geometria dachu – dachy dwu lub wielospado-
we o nachyleniu 35–45O.

7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub
obiektów podlegaj¹cych ochronie, ustalonych na
podstawie odrêbnych przepisów, w tym terenów
górniczych, a tak¿e nara¿onych na niebezpieczeñ-
stwo powodzi oraz zagro¿onych osuwaniem siê
mas ziemnych:
—jak w § 6 pkt.4.

8. Szczegó³owe zasady i warunki scalania i podzia-
³u nieruchomoœci:
—teren stanowi jedn¹ dzia³kê budowlan¹ – w przy-

padku zabudowy wolnostoj¹cej,
—dopuszcza siê podzia³ na dzia³ki budowlane:
—dla zabudowy bliŸniaczej – nie mniej ni¿ 

500 m2.
9. Szczególne warunki zagospodarowania terenu

oraz ograniczenia w jego u¿ytkowaniu, w tym za-
kaz zabudowy:
—realizacja przeznaczenia docelowego – zabu-

dowy mieszkaniowej jednorodzinnej – jest mo¿-
liwa wy³¹cznie po likwidacji istniej¹cego ujêcia
wody (jak w punkcie 12),

—nale¿y zapewniæ dostêp do urz¹dzeñ i obiek-
tów infrastruktury technicznej.

10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy syste-
mu komunikacji:
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—wjazdy na teren z drogi 3KDD,
—nale¿y zapewniæ miejsca postojowe w grani-
cach w³asnej dzia³ki.

11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infra-
struktury technicznej:
— jak w § 6 pkt.6.

12. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-
nia, urz¹dzania i u¿ytkowania terenu:
—istniej¹ce ujêcie wody nale¿y zachowaæ do mo-
mentu zapewnienia zaopatrzenia w wodê, od-
biorców obs³ugiwanych przez to ujêcie, z innego
Ÿród³a.

13. Stawka procentowa:
—10%. 

17) Teren 17 MN o powierzchni ok. 0,10 ha
1. Przeznaczenie terenu:
—teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
—w parterach budynków dopuszcza siê us³ugi
nieuci¹¿liwe nie koliduj¹ce z funkcj¹ mieszkanio-
w¹ i nie wymagaj¹ce obs³ugi transportem ciê¿-
kim.

2. Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego:
—jak w § 6 pkt.1.

3. Zasady ochrony œrodowiska, przyrody i krajobra-
zu kulturowego:
—w obrêbie terenu objêtego planem nie wystê-
puj¹ prawne formy ochrony œrodowiska, przy-
rody i krajobrazu kulturowego.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-
ków oraz dóbr kultury wspó³czesnej:
—w obrêbie terenu nie wystêpuj¹ obiekty ani te-
reny o wartoœciach kulturowych. 

5. Wymagania wynikaj¹ce z potrzeb kszta³towania
przestrzeni publicznych:
—jak w § 6 pkt.3.

6. Parametry i wskaŸniki kszta³towania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu:
—linia zabudowy – nieprzekraczalna: 
—6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ 3KDD,

—wielkoœæ powierzchni zabudowy – nie wiêcej ni¿
30% terenu,

—procent powierzchni biologicznie czynnej – nie
mniej ni¿ 50% terenu; w przypadku nowych na-
sadzeñ dobór zieleni uwzglêdniaj¹cy rodzime
gatunki wystêpuj¹ce naturalnie w regionie,

—wysokoœæ projektowanej zabudowy – 1,5 kondy-
gnacji nadziemnych, nie wiêcej ni¿ 9,0 m od po-
ziomu terenu – w rejonie g³ównego wejœcia do
budynku – do kalenicy,

—geometria dachu – dachy dwu lub wielospado-
we o nachyleniu 35–45O.

7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub
obiektów podlegaj¹cych ochronie, ustalonych na
podstawie odrêbnych przepisów, w tym terenów
górniczych, a tak¿e nara¿onych na niebezpieczeñ-
stwo powodzi oraz zagro¿onych osuwaniem siê
mas ziemnych:
—jak w § 6 pkt.4.

8. Szczegó³owe zasady i warunki scalania i podzia-
³u nieruchomoœci:
—teren stanowi jedn¹ dzia³kê budowlan¹ – w przy-
padku zabudowy wolnostoj¹cej,

—dopuszcza siê podzia³ na dzia³ki budowlane:
—dla zabudowy bliŸniaczej – nie mniej ni¿ 
500 m2.

9. Szczególne warunki zagospodarowania terenu
oraz ograniczenia w jego u¿ytkowaniu, w tym za-
kaz zabudowy:
—realizacja przeznaczenia docelowego – zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej – jest mo¿-
liwa wy³¹cznie po likwidacji istniej¹cego ujêcia
wody (jak w punkcie 12),

—nale¿y zapewniæ dostêp do urz¹dzeñ i obiek-
tów infrastruktury technicznej.

10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy syste-
mu komunikacji:
—wjazdy na teren z drogi 3KDD,
—nale¿y zapewniæ miejsca postojowe w grani-
cach w³asnej dzia³ki.

11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infra-
struktury technicznej:
— jak w § 6 pkt.6.

12. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-
nia, urz¹dzania i u¿ytkowania terenu:
—istniej¹ce ujêcie wody nale¿y zachowaæ do mo-
mentu zapewnienia zaopatrzenia w wodê, od-
biorców obs³ugiwanych przez to ujêcie, z innego
Ÿród³a.

13. Stawka procentowa:
—10%. 

18) Teren 18 MN o powierzchni ok. 1,68 ha
1. Przeznaczenie terenu:
—teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
—w parterach budynków dopuszcza siê us³ugi nie-
uci¹¿liwe nie koliduj¹ce z funkcj¹ mieszkaniow¹
i nie wymagaj¹ce obs³ugi transportem ciê¿kim.

2. Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego:
—jak w § 6 pkt.1.

3. Zasady ochrony œrodowiska, przyrody i krajobra-
zu kulturowego:
—zaleca siê zachowanie istniej¹cej zieleni wyso-
kiej.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-
ków oraz dóbr kultury wspó³czesnej:
—w obrêbie terenu nie wystêpuj¹ obiekty ani te-
reny o wartoœciach kulturowych. 

5. Wymagania wynikaj¹ce z potrzeb kszta³towania
przestrzeni publicznych:
—jak w § 6 pkt.3.

6. Parametry i wskaŸniki kszta³towania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu:
—linia zabudowy – nieprzekraczalna: 
—6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ 3KDD,
4KDD i 5KDD,

—wielkoœæ powierzchni zabudowy – nie wiêcej ni¿
30% terenu,

—procent powierzchni biologicznie czynnej – nie
mniej ni¿ 50% terenu; w przypadku nowych na-
sadzeñ dobór zieleni uwzglêdniaj¹cy rodzime
gatunki wystêpuj¹ce naturalnie w regionie,

—wysokoœæ projektowanej zabudowy – 1,5 kondy-
gnacji nadziemnych, nie wiêcej ni¿ 9,0 m od po-
ziomu terenu – w rejonie g³ównego wejœcia do
budynku – do kalenicy,
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—geometria dachu – dachy dwu lub wielospado-
we o nachyleniu 35–45O.

7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub
obiektów podlegaj¹cych ochronie, ustalonych na
podstawie odrêbnych przepisów, w tym terenów
górniczych, a tak¿e nara¿onych na niebezpieczeñ-
stwo powodzi oraz zagro¿onych osuwaniem siê
mas ziemnych:
—jak w § 6 pkt.4.

8. Szczegó³owe zasady i warunki scalania i podzia-
³u nieruchomoœci:
—dopuszcza siê podzia³ na dzia³ki budowlane:
—dla zabudowy wolno stoj¹cej – nie mniej ni¿
1000 m2,

—dla zabudowy bliŸniaczej – nie mniej ni¿ 
500 m2.

9. Szczególne warunki zagospodarowania terenu
oraz ograniczenia w jego u¿ytkowaniu, w tym za-
kaz zabudowy:
—nie ustala siê.

10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy syste-
mu komunikacji:
—wjazdy na teren z drogi 5KDD i 3KDD, dopusz-
cza siê wjazdy z drogi 4KDD,

—nale¿y zapewniæ miejsca postojowe w grani-
cach w³asnej dzia³ki.

11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infra-
struktury technicznej:
— jak w § 6 pkt.6.

12. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-
nia, urz¹dzania i u¿ytkowania terenu:
—nie dotyczy.

13. Stawka procentowa:
—10%. 

19) Teren 19 MN o powierzchni ok. 0,83 ha
1. Przeznaczenie terenu:
—teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
—w parterach budynków dopuszcza siê us³ugi
nieuci¹¿liwe nie koliduj¹ce z funkcj¹ mieszkanio-
w¹ i nie wymagaj¹ce obs³ugi transportem ciê¿-
kim.

2. Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego:
—jak w § 6 pkt.1.

3. Zasady ochrony œrodowiska, przyrody i krajobra-
zu kulturowego:
—w obrêbie terenu objêtego planem nie wystê-
puj¹ prawne formy ochrony œrodowiska, przy-
rody i krajobrazu kulturowego.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-
ków oraz dóbr kultury wspó³czesnej:
—w obrêbie terenu nie wystêpuj¹ obiekty ani te-
reny o wartoœciach kulturowych. 

5. Wymagania wynikaj¹ce z potrzeb kszta³towania
przestrzeni publicznych:
—jak w § 6 pkt.3.

6. Parametry i wskaŸniki kszta³towania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu:
—linia zabudowy – nieprzekraczalna: 
—6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ 3KDD,
4KDD i 5KDD,

—wielkoœæ powierzchni zabudowy – nie wiêcej ni¿
30% terenu,

—procent powierzchni biologicznie czynnej – nie
mniej ni¿ 50% terenu; w przypadku nowych na-
sadzeñ dobór zieleni uwzglêdniaj¹cy rodzime
gatunki wystêpuj¹ce naturalnie w regionie,

—wysokoœæ projektowanej zabudowy – 1,5 kondy-
gnacji nadziemnych, nie wiêcej ni¿ 9,0 m od po-
ziomu terenu – w rejonie g³ównego wejœcia do
budynku – do kalenicy,

—geometria dachu – dachy dwu lub wielospado-
we o nachyleniu 35–45O.

7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub
obiektów podlegaj¹cych ochronie, ustalonych na
podstawie odrêbnych przepisów, w tym terenów
górniczych, a tak¿e nara¿onych na niebezpieczeñ-
stwo powodzi oraz zagro¿onych osuwaniem siê
mas ziemnych:
—jak w § 6 pkt.4.

8. Szczegó³owe zasady i warunki scalania i podzia-
³u nieruchomoœci:
—dopuszcza siê podzia³ na dzia³ki budowlane:
—dla zabudowy wolno stoj¹cej – nie mniej ni¿
1000 m2,

—dla zabudowy bliŸniaczej – nie mniej ni¿ 
500 m2.

9. Szczególne warunki zagospodarowania terenu
oraz ograniczenia w jego u¿ytkowaniu, w tym za-
kaz zabudowy:
—nie ustala siê.

10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy syste-
mu komunikacji:
—wjazdy na teren z drogi 4KDD i 5KDD, dopusz-
cza siê wjazdy z drogi 3KDD,

—nale¿y zapewniæ miejsca postojowe w grani-
cach w³asnej dzia³ki.

11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infra-
struktury technicznej:
— jak w § 6 pkt.6.

12. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-
nia, urz¹dzania i u¿ytkowania terenu:
—nie dotyczy.

13. Stawka procentowa:
—10%. 

20) Teren 20 MN o powierzchni ok. 1,91 ha
1. Przeznaczenie terenu:
—teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
—w parterach budynków dopuszcza siê us³ugi nie-
uci¹¿liwe nie koliduj¹ce z funkcj¹ mieszkaniow¹
i nie wymagaj¹ce obs³ugi transportem ciê¿kim.

2. Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego:
—jak w § 6 pkt.1.

3. Zasady ochrony œrodowiska, przyrody i krajobra-
zu kulturowego:
—w obrêbie terenu objêtego planem nie wystê-
puj¹ prawne formy ochrony œrodowiska, przy-
rody i krajobrazu kulturowego.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-
ków oraz dóbr kultury wspó³czesnej:
—w obrêbie terenu nie wystêpuj¹ obiekty ani te-
reny o wartoœciach kulturowych. 

5. Wymagania wynikaj¹ce z potrzeb kszta³towania
przestrzeni publicznych:
—jak w § 6 pkt.3.
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6. Parametry i wskaŸniki kszta³towania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu:
—linia zabudowy – nieprzekraczalna: 

—6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ 4KDD
i 5KDD,

—wielkoœæ powierzchni zabudowy – nie wiêcej ni¿
30% terenu,

—procent powierzchni biologicznie czynnej – nie
mniej ni¿ 50% terenu; w przypadku nowych na-
sadzeñ dobór zieleni uwzglêdniaj¹cy rodzime
gatunki wystêpuj¹ce naturalnie w regionie,

—wysokoœæ projektowanej zabudowy – 1,5 kondy-
gnacji nadziemnych, nie wiêcej ni¿ 9,0 m od po-
ziomu terenu – w rejonie g³ównego wejœcia do
budynku – do kalenicy,

—geometria dachu – dachy dwu lub wielospado-
we o nachyleniu 35–45O.

7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub
obiektów podlegaj¹cych ochronie, ustalonych na
podstawie odrêbnych przepisów, w tym terenów
górniczych, a tak¿e nara¿onych na niebezpieczeñ-
stwo powodzi oraz zagro¿onych osuwaniem siê
mas ziemnych:
—jak w § 6 pkt.4.

8. Szczegó³owe zasady i warunki scalania i podzia-
³u nieruchomoœci:
—dopuszcza siê podzia³ na dzia³ki budowlane:

—dla zabudowy wolno stoj¹cej – nie mniej ni¿
1000 m2,

—dla zabudowy bliŸniaczej – nie mniej ni¿ 500 m2.
9. Szczególne warunki zagospodarowania terenu

oraz ograniczenia w jego u¿ytkowaniu, w tym za-
kaz zabudowy:
—nie ustala siê.

10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy syste-
mu komunikacji:
—wjazdy na teren z drogi 4KDD i 5KDD,
—nale¿y zapewniæ miejsca postojowe w grani-

cach w³asnej dzia³ki.
11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infra-

struktury technicznej:
— jak w § 6 pkt.6.

12. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-
nia, urz¹dzania i u¿ytkowania terenu:
—nie dotyczy.

13. Stawka procentowa:
—10%. 

21) Teren 21 MN o powierzchni ok. 1,25 ha
1. Przeznaczenie terenu:

—teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
—w parterach budynków dopuszcza siê us³ugi nie-

uci¹¿liwe nie koliduj¹ce z funkcj¹ mieszkaniow¹
i nie wymagaj¹ce obs³ugi transportem ciê¿kim.

2. Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego:
—jak w § 6 pkt.1.

3. Zasady ochrony œrodowiska, przyrody i krajobra-
zu kulturowego:
—w obrêbie terenu objêtego planem nie wystê-

puj¹ prawne formy ochrony œrodowiska, przy-
rody i krajobrazu kulturowego.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-
ków oraz dóbr kultury wspó³czesnej:

—w obrêbie terenu nie wystêpuj¹ obiekty ani te-
reny o wartoœciach kulturowych. 

5. Wymagania wynikaj¹ce z potrzeb kszta³towania
przestrzeni publicznych:
—jak w § 6 pkt.3.

6. Parametry i wskaŸniki kszta³towania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu:
—linia zabudowy – nieprzekraczalna: 

—6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ 4KDD,
—wielkoœæ powierzchni zabudowy – nie wiêcej ni¿

30% terenu,
—procent powierzchni biologicznie czynnej – nie

mniej ni¿ 50% terenu; w przypadku nowych na-
sadzeñ dobór zieleni uwzglêdniaj¹cy rodzime
gatunki wystêpuj¹ce naturalnie w regionie,

—wysokoœæ projektowanej zabudowy – 1,5 kondy-
gnacji nadziemnych, nie wiêcej ni¿ 9,0 m od po-
ziomu terenu – w rejonie g³ównego wejœcia do
budynku – do kalenicy,

—geometria dachu – dachy dwu lub wielospado-
we o nachyleniu 35–45O.

7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub
obiektów podlegaj¹cych ochronie, ustalonych na
podstawie odrêbnych przepisów, w tym terenów
górniczych, a tak¿e nara¿onych na niebezpieczeñ-
stwo powodzi oraz zagro¿onych osuwaniem siê
mas ziemnych:
—jak w § 6 pkt.4.

8. Szczegó³owe zasady i warunki scalania i podzia-
³u nieruchomoœci:
—dopuszcza siê podzia³ na dzia³ki budowlane:

—dla zabudowy wolno stoj¹cej – nie mniej ni¿
1000 m2,

—dla zabudowy bliŸniaczej – nie mniej ni¿ 
500 m2.

9. Szczególne warunki zagospodarowania terenu
oraz ograniczenia w jego u¿ytkowaniu, w tym za-
kaz zabudowy:
—nie ustala siê.

10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy syste-
mu komunikacji:
—wjazdy na teren z drogi 4KDD,
—nale¿y zapewniæ miejsca postojowe w grani-

cach w³asnej dzia³ki.
11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infra-

struktury technicznej:
— jak w § 6 pkt.6.

12. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-
nia, urz¹dzania i u¿ytkowania terenu:
—nie dotyczy.

13. Stawka procentowa:
—10%. 

22) Teren 22ZP o powierzchni ok. 0,17 ha
1. Przeznaczenie terenu:

—teren zieleni urz¹dzonej.
2. Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego:

—jak w § 6 pkt.1.
3. Zasady ochrony œrodowiska, przyrody i krajobra-

zu kulturowego:
—w obrêbie terenu objêtego planem nie wystê-

puj¹ prawne formy ochrony œrodowiska, przy-
rody i krajobrazu kulturowego.
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4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-
ków oraz dóbr kultury wspó³czesnej:
—w obrêbie terenu nie wystêpuj¹ obiekty ani te-

reny o wartoœciach kulturowych. 
5. Wymagania wynikaj¹ce z potrzeb kszta³towania

przestrzeni publicznych:
—jak w § 6 pkt.3.

6. Parametry i wskaŸniki kszta³towania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu:
—procent powierzchni biologicznie czynnej – 90%;

w przypadku nowych nasadzeñ dobór zieleni
uwzglêdniaj¹cy rodzime gatunki wystêpuj¹ce
naturalnie w regionie.

7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub
obiektów podlegaj¹cych ochronie, ustalonych na
podstawie odrêbnych przepisów, w tym terenów
górniczych, a tak¿e nara¿onych na niebezpieczeñ-
stwo powodzi oraz zagro¿onych osuwaniem siê
mas ziemnych:
—jak w § 6 pkt.4.

8. Szczegó³owe zasady i warunki scalania i podzia-
³u nieruchomoœci:
—nie dotyczy.

9. Szczególne warunki zagospodarowania terenu
oraz ograniczenia w jego u¿ytkowaniu, w tym za-
kaz zabudowy:
—dopuszcza siê lokalizacjê zbiornika retencyjnego,
—dopuszcza siê lokalizacjê placyku z pojemnika-

mi do segregacji odpadów.
10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy syste-

mu komunikacji:
—wjazd na teren z drogi 4KDD.

11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infra-
struktury technicznej:
—zaopatrzenie w energiê elektryczn¹: z sieci elek-

troenergetycznej niskiego lub œredniego napiê-
cia zgodnie w warunkami gestora sieci,

—wywóz na sk³adowisko odpadów za poœrednic-
twem koncesjonowanych przedsiêbiorstw.

12. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-
nia, urz¹dzania i u¿ytkowania terenu:
—nie dotyczy.

13. Stawka procentowa:
—0%. 

23) Teren 23Z o powierzchni ok. 0,20 ha
1. Przeznaczenie terenu:

—teren zieleni.
2. Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzenne-

go:
—jak w § 6 pkt.1.

3. Zasady ochrony œrodowiska, przyrody i krajobra-
zu kulturowego:
—w obrêbie terenu objêtego planem nie wystê-

puj¹ prawne formy ochrony œrodowiska, przy-
rody i krajobrazu kulturowego.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-
ków oraz dóbr kultury wspó³czesnej:
—w obrêbie terenu nie wystêpuj¹ obiekty ani te-

reny o wartoœciach kulturowych. 
5. Wymagania wynikaj¹ce z potrzeb kszta³towania

przestrzeni publicznych:
—jak w § 6 pkt.3.

6. Parametry i wskaŸniki kszta³towania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu:
—procent powierzchni biologicznie czynnej –

100%; w przypadku nowych nasadzeñ dobór
zieleni uwzglêdniaj¹cy rodzime gatunki wystê-
puj¹ce naturalnie w regionie.

7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub
obiektów podlegaj¹cych ochronie, ustalonych na
podstawie odrêbnych przepisów, w tym terenów
górniczych, a tak¿e nara¿onych na niebezpieczeñ-
stwo powodzi oraz zagro¿onych osuwaniem siê
mas ziemnych:
—jak w § 6 pkt.4.

8. Szczegó³owe zasady i warunki scalania i podzia-
³u nieruchomoœci:
—nie dotyczy.

9. Szczególne warunki zagospodarowania terenu
oraz ograniczenia w jego u¿ytkowaniu, w tym za-
kaz zabudowy:
—nie ustala siê.

10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy syste-
mu komunikacji:
—wjazd na teren przez teren s¹siedni.

11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infra-
struktury technicznej:
—nie ustala siê.

12. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-
nia, urz¹dzania i u¿ytkowania terenu:
—nie dotyczy.

13. Stawka procentowa:
—0%. 

24) Teren 24TT o powierzchni 0,15ha 
1. Przeznaczenie terenu:

—teren infrastruktury – pas techniczny.
2. Zasady ochrony œrodowiska, przyrody i krajobra-

zu kulturowego:
—w obrêbie terenu objêtego planem nie wystê-

puj¹ prawne formy ochrony œrodowiska, przy-
rody i krajobrazu kulturowego.

3. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-
ków oraz dóbr kultury wspó³czesnej:
—w obrêbie terenu nie wystêpuj¹ obiekty ani te-

reny o wartoœciach kulturowych. 
4. Wymagania wynikaj¹ce z potrzeb kszta³towania

przestrzeni publicznych:
—jak w § 6 pkt.3.

5. Parametry:
—szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych – jak na

rysunku planu.
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenu

oraz ograniczenia w jego u¿ytkowaniu, w tym za-
kaz zabudowy:
—dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ i obiektów

infrastruktury technicznej, 
—nale¿y zapewniæ dostêp do urz¹dzeñ i obiek-

tów infrastruktury technicznej,
7. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-

nia, urz¹dzania i u¿ytkowania terenu:
—nie dotyczy.

8. Stawka procentowa:
—0%. 
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2. USTALENIADLATERENÓW KOMUNIKACJI S¥ NA-
STÊPUJ¥CE: 

1) Teren 1KDZ
1. Przeznaczenie terenu:

—teren dróg publicznych – poszerzenie drogi
zbiorczej.

2. Zasady ochrony œrodowiska, przyrody i krajobra-
zu kulturowego:
—w obrêbie terenu objêtego planem nie wystê-

puj¹ prawne formy ochrony œrodowiska, przy-
rody i krajobrazu kulturowego.

3. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-
ków oraz dóbr kultury wspó³czesnej:
—w obrêbie terenu nie wystêpuj¹ obiekty ani te-

reny o wartoœciach kulturowych. 
4. Wymagania wynikaj¹ce z potrzeb kszta³towania

przestrzeni publicznych:
—jak w § 6 pkt.3.

5. Parametry:
—szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych – jak na

rysunku planu.
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenu

oraz ograniczenia w jego u¿ytkowaniu, w tym za-
kaz zabudowy:
—dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ i obiektów

infrastruktury technicznej, 
—nale¿y zapewniæ dostêp do urz¹dzeñ i obiek-

tów infrastruktury technicznej,
7. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-

nia, urz¹dzania i u¿ytkowania terenu:
—nie dotyczy.

8. Stawka procentowa:
—0%. 

2) Teren 2KDL
1. Przeznaczenie terenu:

—teren dróg publicznych – poszerzenie drogi lo-
kalnej.

2. Zasady ochrony œrodowiska, przyrody i krajobra-
zu kulturowego:
—w obrêbie terenu objêtego planem nie wystê-

puj¹ prawne formy ochrony œrodowiska, przy-
rody i krajobrazu kulturowego.

3. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-
ków oraz dóbr kultury wspó³czesnej:
—w obrêbie terenu nie wystêpuj¹ obiekty ani te-

reny o wartoœciach kulturowych. 
4. Wymagania wynikaj¹ce z potrzeb kszta³towania

przestrzeni publicznych:
—jak w § 6 pkt.3.

5. Parametry:
—szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych – jak na

rysunku planu.
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenu

oraz ograniczenia w jego u¿ytkowaniu, w tym za-
kaz zabudowy:
—dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ i obiektów

infrastruktury technicznej, 
—nale¿y zapewniæ dostêp do urz¹dzeñ i obiek-

tów infrastruktury technicznej,
7. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-

nia, urz¹dzania i u¿ytkowania terenu:
—nie dotyczy.

8. Stawka procentowa:
—0%. 

3) Teren 3KDD 
1. Przeznaczenie terenu:

—teren dróg publicznych – droga dojazdowa; jed-
na jezdnia, dwa pasy ruchu, œcie¿ka rowerowa.

2. Zasady ochrony œrodowiska, przyrody i krajobra-
zu kulturowego:
—w obrêbie terenu objêtego planem nie wystê-

puj¹ prawne formy ochrony œrodowiska, przy-
rody i krajobrazu kulturowego.

3. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-
ków oraz dóbr kultury wspó³czesnej:
—w obrêbie terenu nie wystêpuj¹ obiekty ani te-

reny o wartoœciach kulturowych. 
4. Wymagania wynikaj¹ce z potrzeb kszta³towania

przestrzeni publicznych:
—jak w § 6 pkt.3.

5. Parametry:
—szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych – nie

mniej ni¿ 15,0 m.
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenu

oraz ograniczenia w jego u¿ytkowaniu, w tym za-
kaz zabudowy:
—dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ i obiektów

infrastruktury technicznej.
7. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-

nia, urz¹dzania i u¿ytkowania terenu:
—nie dotyczy.

8. Stawka procentowa:
—0%. 

4) Tereny 4KDD – 7KDD
1. Przeznaczenie terenu:

—teren dróg publicznych – droga dojazdowa; jed-
na jezdnia, dwa pasy ruchu.

2. Zasady ochrony œrodowiska, przyrody i krajobra-
zu kulturowego:
—w obrêbie terenu objêtego planem nie wystê-

puj¹ prawne formy ochrony œrodowiska, przy-
rody i krajobrazu kulturowego.

3. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-
ków oraz dóbr kultury wspó³czesnej:
—w obrêbie terenu nie wystêpuj¹ obiekty ani te-

reny o wartoœciach kulturowych. 
4. Wymagania wynikaj¹ce z potrzeb kszta³towania

przestrzeni publicznych:
—jak w § 6 pkt.3.

5. Parametry:
—szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych – nie

mniej ni¿ 10,0 m.
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenu

oraz ograniczenia w jego u¿ytkowaniu, w tym za-
kaz zabudowy:
—dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ i obiektów

infrastruktury technicznej.
7. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-

nia, urz¹dzania i u¿ytkowania terenu:
—nie dotyczy.

8. Stawka procentowa:
—0%. 

5) Teren 8KDx
1. Przeznaczenie terenu:

—teren komunikacji – ci¹g pieszy.
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2. Zasady ochrony œrodowiska, przyrody i krajobra-
zu kulturowego:
—w obrêbie terenu objêtego planem nie wystê-

puj¹ prawne formy ochrony œrodowiska, przy-
rody i krajobrazu kulturowego.

3. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-
ków oraz dóbr kultury wspó³czesnej:
—w obrêbie terenu nie wystêpuj¹ obiekty ani te-

reny o wartoœciach kulturowych. 
4. Wymagania wynikaj¹ce z potrzeb kszta³towania

przestrzeni publicznych:
—jak w § 6 pkt.3.

5. Parametry:
—szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych – 4,0 m.

6. Szczególne warunki zagospodarowania terenu
oraz ograniczenia w jego u¿ytkowaniu, w tym za-
kaz zabudowy:
—dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ i obiektów

infrastruktury technicznej, 
—nale¿y zapewniæ dostêp do urz¹dzeñ i obiek-

tów infrastruktury technicznej,
7. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-

nia, urz¹dzania i u¿ytkowania terenu:
—nie dotyczy.

8. Stawka procentowa:
—0%. 

6) Tereny 9KDD – 12KDD
1. Przeznaczenie terenu:

—teren dróg publicznych – droga dojazdowa; jed-
na jezdnia, dwa pasy ruchu.

2. Zasady ochrony œrodowiska, przyrody i krajobra-
zu kulturowego:
—w obrêbie terenu objêtego planem nie wystê-

puj¹ prawne formy ochrony œrodowiska, przy-
rody i krajobrazu kulturowego.

3. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-
ków oraz dóbr kultury wspó³czesnej:
—w obrêbie terenu nie wystêpuj¹ obiekty ani te-

reny o wartoœciach kulturowych. 
4. Wymagania wynikaj¹ce z potrzeb kszta³towania

przestrzeni publicznych:
—jak w § 6 pkt.3.

5. Parametry:
—szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych – nie

mniej ni¿ 10,0 m.
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenu

oraz ograniczenia w jego u¿ytkowaniu, w tym za-
kaz zabudowy:
—dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ i obiektów

infrastruktury technicznej.
7. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-

nia, urz¹dzania i u¿ytkowania terenu:
—nie dotyczy.

8. Stawka procentowa:
—0%. 

7) Teren 13KDX
1. Przeznaczenie terenu:

—teren komunikacji – ci¹g pieszo–jezdny.
2. Zasady ochrony œrodowiska, przyrody i krajobra-

zu kulturowego:
—w obrêbie terenu objêtego planem nie wystê-

puj¹ prawne formy ochrony œrodowiska, przy-
rody i krajobrazu kulturowego.

3. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-
ków oraz dóbr kultury wspó³czesnej:
—w obrêbie terenu nie wystêpuj¹ obiekty ani te-

reny o wartoœciach kulturowych. 
4. Wymagania wynikaj¹ce z potrzeb kszta³towania

przestrzeni publicznych:
—jak w § 6 pkt.3.

5. Parametry:
—szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych – 6,0 m.

6. Szczególne warunki zagospodarowania terenu
oraz ograniczenia w jego u¿ytkowaniu, w tym za-
kaz zabudowy:
—dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ i obiektów

infrastruktury technicznej, 
—nale¿y zapewniæ dostêp do urz¹dzeñ i obiek-

tów infrastruktury technicznej,
7. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-

nia, urz¹dzania i u¿ytkowania terenu:
—nie dotyczy.

8. Stawka procentowa:
—0%. 

8) Tereny 14KDD
1. Przeznaczenie terenu:

—teren dróg publicznych – droga dojazdowa; jed-
na jezdnia, dwa pasy ruchu.

2. Zasady ochrony œrodowiska, przyrody i krajobra-
zu kulturowego:
—w obrêbie terenu objêtego planem nie wystê-

puj¹ prawne formy ochrony œrodowiska, przy-
rody i krajobrazu kulturowego.

3. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-
ków oraz dóbr kultury wspó³czesnej:
—w obrêbie terenu nie wystêpuj¹ obiekty ani te-

reny o wartoœciach kulturowych. 
4. Wymagania wynikaj¹ce z potrzeb kszta³towania

przestrzeni publicznych:
—jak w § 6 pkt.3.

5. Parametry:
—szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych – nie

mniej ni¿ 10,0 m.
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenu

oraz ograniczenia w jego u¿ytkowaniu, w tym za-
kaz zabudowy:
—dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ i obiektów

infrastruktury technicznej.
7. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-

nia, urz¹dzania i u¿ytkowania terenu:
—nie dotyczy.

8. Stawka procentowa:
—0%. 

9) Teren 15KDx
1. Przeznaczenie terenu:

—teren komunikacji – ci¹g pieszy.
2. Zasady ochrony œrodowiska, przyrody i krajobra-

zu kulturowego:
—w obrêbie terenu objêtego planem nie wystê-

puj¹ prawne formy ochrony œrodowiska, przy-
rody i krajobrazu kulturowego.

3. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-
ków oraz dóbr kultury wspó³czesnej:
—w obrêbie terenu nie wystêpuj¹ obiekty ani te-

reny o wartoœciach kulturowych. 
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4. Wymagania wynikaj¹ce z potrzeb kszta³towania
przestrzeni publicznych:
—jak w § 6 pkt.3.

5. Parametry:
—szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych – 4,0 m.

6. Szczególne warunki zagospodarowania terenu
oraz ograniczenia w jego u¿ytkowaniu, w tym za-
kaz zabudowy:
—dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ i obiektów

infrastruktury technicznej, 
—nale¿y zapewniæ dostêp do urz¹dzeñ i obiek-

tów infrastruktury technicznej,
7. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-

nia, urz¹dzania i u¿ytkowania terenu:
—nie dotyczy.

8. Stawka procentowa:
—0%.

§ 8 

Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy Kosakowo do:
1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej

uchwa³y wraz z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu
oceny jej zgodnoœci z prawem,

2) publikacji uchwa³y na stronie internetowej gminy,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do

dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydawania z
tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, po-
trzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okreœlo-
nych w art. 30 ust. 2 wymienionej na wstêpie ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

§ 9 

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 30 dni od og³o-
szenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Po-
morskiego z wyj¹tkiem § 8 ust. 1), który wchodzi w ¿ycie
z dniem podjêcia uchwa³y. 

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Kosakowo
Adam Miklaszewicz 

Za³¹cznik nr 2
do Uchwa³y Nr XLVIII/56/06
Rady Gminy Kosakowo 
z dnia 19 paŸdziernika 2006 r. 

Rozstrzygniêcia o sposobie realizacji zapisanych w
planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy oraz o zasadach
ich finansowania. 
I. BUDOWA DRÓG I URZ¥DZEÑ KOMUNIKACYJ-

NYCH: 
Na terenie objêtym granicami planu przewiduje siê
wydzielenie nowych dróg dojazdowych oraz œcie¿ki
rowerowej o znaczeniu lokalnym. Do zadañ w³asnych
gminy nale¿y wykup gruntu o powierzchni ok. 3,6ha
oraz budowa projektowanych dróg. 

II. BUDOWA SIECI INFRASTRUKTURY
W zwi¹zku z planowanymi nowymi terenami miesz-
kaniowymi konieczne bêd¹ nastêpuj¹ce inwestycje
z zakresu sieci infrastrukturalnych:
1) rozbudowa sieci wodoci¹gowej o œrednicy O160,

O110 i O90 o ³¹cznej d³ugoœci ok. 5116 mb,

2) budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
na odcinku ok. 2800 mb,

3) budowa kanalizacji sanitarnej t³ocznej na odcin-
ku ok. 1200 mb,

4) budowa przepompowni œcieków – 1 sztuka,
5) budowa sieci kanalizacji deszczowej na odcinku

ok. 3234 mb,
6) budowa zbiornika retencyjnego.
Linie energetyczne i gazoci¹gi realizowane s¹ przez
przedsiêbiorstwa energetyczne posiadaj¹ce odpo-
wiednie koncesje. 

III.ZASADY FINANSOWANIA
Inwestycje wymienione w p. I i II nale¿¹ do zadañ
w³asnych gminy ale bêd¹ wspó³finansowane przez
inwestorów prywatnych na zasadzie lokalnych ini-
cjatyw inwestycyjnych na warunkach okreœlonych
przez gminê.
Istniej¹ tak¿e mo¿liwoœci ubiegania siê o dofinanso-
wanie ze œrodków NFOŒiGW, WFOŒiGW oraz fundu-
szy strukturalnych UE. 
Nie okreœla siê harmonogramu realizacji wymienio-
nych inwestycji. 

Za³¹cznik nr 3
do Uchwa³y Nr XLVIII/56/06
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 19 paŸdziernika 2006 r. 

Rozstrzygniêcia o sposobie rozpatrzenia uwag do pro-
jektu planu. 

Do projektu planu nie wp³ynê³y uwagi w trybie art. 17
pkt 11) i art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z 2003 roku z póŸn. zm.). 
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UCHWA£A Nr XLV/262/06 
Rady Gminy w Starej Kiszewie
z dnia 5 paŸdziernika 2006 r.

w sprawie op³aty adiacenckiej 

Na podstawie art. 146 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (Dz. U. z 
2000 r., nr 46, poz. 543 z póŸn. zmianami) oraz art. 40 
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gmin-
nym (Dz. U. z 2001 r., nr 142 poz. 1591 z póŸn. zm.) Ra-
da Gminy w Starej Kiszewie uchwala co nastêpuje: 

§ 1 

Ustala siê op³atê adiacenck¹ z tytu³u wzrostu wartoœci
nieruchomoœci spowodowanej budow¹ urz¹dzeñ infra-
struktury technicznej takich jak kanalizacja sanitarna,
kanalizacja deszczowa, wodoci¹g, sieæ ciep³ownicza,
sieæ energetyczna, sieæ gazowa oraz z tytu³u budowy
lub ulepszeñ drogi. 

§ 2 

Wysokoœæ op³aty adiacenckiej wynosi 40% ró¿nicy
miêdzy wartoœci¹ jak¹ nieruchomoœæ mia³a przed wybu-
dowaniem urz¹dzenia infrastruktury technicznej, o któ-
rych mowa w § 1, a wartoœci¹ jak¹ nieruchomoœæ ma po
ich wybudowaniu. 

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego Nr 52 —  3435 — Poz. 768 i 769

/
/ /


