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§1

2378

Przekazuj¹cy powierza, a Przyjmuj¹cy przyjmuje do
realizacji zadania edukacji publicznej w zakresie kszta³cenia specjalnego i sprawowania opieki nad wychowankiem
 Lucjanem Leniakiem w Specjalnym Orodku SzkolnoWychowawczym w Lêborku.

UCHWA£A Nr IX/60/2003
Rady Gminy w Kosakowie
z dnia 28 sierpnia 2003 r.

§2
1. Przekazuj¹cy zobowi¹zuje siê do sfinansowania zadania okrelonego w § 1 i przekazania na ten cel kwoty
1.629 z³ (s³ownie z³otych: jeden tysi¹c szeæset dwadziecia dziewiêæ), p³atnej w terminie 14 dni od dnia
podpisania porozumienia.
2. rodki finansowe o których mowa w niniejszym paragrafie nale¿y przekazaæ na konto Powiatu:
Starostwo Powiatowe Lêbork Bank Millennium S.A.
I oddzia³ Wejherowo E/Lêbork
76116022020000000061967207.
§3
Wysokoæ kwoty, o której mowa w § 2 ust. 1 ustalono
zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie zasad podzia³u czêci owiatowej subwencji ogólnej dla jednostek
samorz¹du terytorialnego w roku 2003 (Dz. U. Nr 234,
poz. 1966 z 2002 r.), za okres od 1 wrzenia 2003 r. do 31
grudnia 2003 r.
§4
1. Przyjmuj¹cy zobowi¹zuje siê do prawid³owego wykorzystania przekazanej kwoty zgodnie z celem okrelonym w § 1
2. Do spraw, których nie reguluje niniejsze porozumienie
zastosowanie maj¹ odpowiednio przepisy ogólnie obowi¹zuj¹ce.
§5
Porozumienie zostaje zawarte na czas okrelony do 31
grudnia 2003 r.
§6
Niniejsze porozumienie sporz¹dzono w dwóch jednobrzmi¹cych egzemplarzach, po jednej dla ka¿dej ze stron.
§7
Zmiana niniejszego porozumienia wymaga formy pisemnej, pod rygorem niewa¿noci.
§8
Niniejsze porozumienie podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i wchodzi
w ¿ycie z dniem og³oszenia.
Przyjmuj¹cy
Starosta
W. Piorkowski
Wicestarosta
R. Wenta
Skarbnik Powiatu
K. Bronk

Przekazuj¹cy
Wójt
J.W. Awchimieni
Zastêpca Wójta
Z. Sp³awski
Skarbnik Gminy
H. Ulaszek

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów wsi: wie
Mosty dzia³ki nr 994/9÷994/12, wie Mosty dzia³ki
nr czêæ 959/2, 1031/1, 1031/5÷1031/8, 1019,
1021÷1029, wie Rewa dzia³ki nr 393/1, 393/2, 394,
gmina Kosakowo.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, z pón. zm.), zgodnie z art. 10, art. 26,
art. 18 ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 1999 r. Nr 15,
poz. 139; z pón. zm.) oraz zgodnie z art. 85, ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717)
Rada Gminy w Kosakowie uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmuj¹cego nieruchomoci po³o¿one we wsi Mosty, o nr ew. gr.: 994/9 do 994/12, czêæ
959/2, 1031/1, 1031/5÷1031/8, 1019, 1021 do 1029, nieruchomoci po³o¿one we wsi Rewa o nr ew. gr.: 393/1,
393/2, 394.
§2
Ustalenia planu:
1.1.Wie Mosty dzia³ki nr 994/9÷994/12.
Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na 9 terenów (oznaczonych symbolami od 1 do 9) wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi oraz ich przeznaczenie wg klasyfikacji strefowej (pod pojêciem strefy rozumie siê teren wydzielony liniami rozgraniczaj¹cymi
o jednakowych zasadach zagospodarowania, przeznaczonych pod okrelon¹ grupê funkcji oznaczon¹ odpowiednim symbolem literowym).
1.2.Ustala siê nastêpuj¹ce strefy funkcyjne:
1,2,3,4.MNe  teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej z mo¿liwoci¹ lokalizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliniaczej.
5.MNe  rezerwa terenu na poszerzenie dzia³ki s¹siedniej nr 994/13.
6,7.ZTT  pas techniczny dla przebiegu infrastruktury
i modernizacji dróg.
8,9.KD  drogi dojazdowe gminne.
1.3.Na rysunku planu, stanowi¹cym za³¹cznik nr 1.1 do
niniejszej uchwa³y, ustala siê:
a) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie
u¿ytkowania,
b) linie podzia³u projektowane,
c) nieprzekraczalne linie zabudowy.
1.4.Ustalenia szczegó³owe planu zapisano w karcie terenu stanowi¹cej za³¹cznik nr 1.2 do niniejszej uchwa³y.
2.1.Wie Mosty dzia³ki nr czêæ 959/2, 1031/1, 1031/
5÷1031/8, 1019, 1021÷1029, wie Rewa dzia³ki nr
393/1, 393/2, 394.
Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na 41 terenów (oznaczone symbolami od 1 do 26 oraz od 001
do 015) wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi oraz
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ich przeznaczenie wg klasyfikacji strefowej (pod pojêciem strefy rozumie siê teren wydzielony liniami
rozgraniczaj¹cymi o jednakowych zasadach zagospodarowania, przeznaczonych pod okrelon¹ grupê
funkcji oznaczon¹ odpowiednim symbolem literowym).
2.2.Ustala siê nastêpuj¹ce strefy funkcyjne:
1,2,3,6,7,8,11,14.MNe  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej
15.MNe  tereny istniej¹cej zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej wolnostoj¹cej lub bliniaczej do zachowania i rozbudowy
4,5.MNb  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliniaczej
9,10.MNe  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnostoj¹cej, bliniaczej lub szeregowej
13.R/U  tereny istniej¹cej zabudowy rzemielniczej
i us³ug nieuci¹¿liwych z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej do zachowania, adaptacji i rozbudowy
12.Mne/U,UH,UG,R  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej lub bliniaczej z dopuszczeniem us³ug handlu, hotelowo-gastronomicznych, rzemielniczych nieuci¹¿liwych
16.WW  tereny istniej¹cego ujêcia wody
17,18.ZP  tereny zieleni uporz¹dkowanej publicznej
19,20.EET  tereny stacji transformatorowych
21,22,23,24,25,26.ZTT  pas techniczny dla przebiegu infrastruktury technicznej i modernizacji dróg
001.KL  istniej¹ca droga lokalna do modernizacji
i uporz¹dkowania
002,003,005,006.KD  drogi dojazdowe  wewn¹trzosiedlowe
004.KD  drogi dojazdowe  gminne
007,008.KXP  ci¹gi pieszojezdne  gminne
009,010,011.KXP  ci¹gi pieszo-jezdne  wewn¹trzosiedlowe
012,013,014,015.KX  ci¹gi piesze
2.3.Na rysunku planu, stanowi¹cym za³¹cznik nr 2.1 do
niniejszej uchwa³y, ustala siê:
a) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie
u¿ytkowania
b) linie podzia³u projektowane
c) nieprzekraczalne linie zabudowy
2.4.Ustalenia szczegó³owe planu zapisano w karcie terenu stanowi¹cej za³¹cznik nr 2.2 do niniejszej uchwa³y.
§3
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y s¹:
1) wie Mosty dz. nr 994/9÷994/12  rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w skali
1:1000  za³¹cznik nr 1.1,
2) wie Mosty dz. nr 994/9÷994/12  karta terenu  za³¹cznik nr 1.2,
3) wie Mosty dzia³ki nr czêæ 959/2, 1031/1, 1031/5÷1031/8,
1019, 1021÷1029, wie Rewa dzia³ki nr 393/1, 393/2, 394 
rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1:2000  za³¹cznik nr 2.1,
4) wie Mosty dzia³ki nr czêæ 959/2, 1031/1, 1031/5÷1031/8,
1019, 1021÷1029, wie Rewa dzia³ki nr 393/1, 393/2, 394 
karta terenu  za³¹cznik nr 2.2.
§4
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomor-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

skiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w celu og³oszenia
jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres
14 dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy Kosakowo,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmianê w planie i wydawanie z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
§5
Traci moc Miejscowy Plan Szczegó³owy Zagospodarowania Przestrzennego gminy Kosakowo zatwierdzony
Uchwa³¹ Rady Gminy w Kosakowie Nr III/26/94 z dnia 25
marca 1994 r. we fragmencie objêtym granicami niniejszego planu.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 4, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w Kosakowie
A. Miklaszewicz
Za³¹cznik Nr 1.2
do Uchwa³y Rady Gminy
w Kosakowie Nr IX/60/2003
z dnia 28 sierpnia 2003 r.
MIEJSCOWOÆ MOSTY
1. KARTA TERENU (316-05-02)
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dz. 994/9 do 12
Powierzchnia: 2,45 ha
3. FUNKCJA PODSTAWOWA
1,2,3,4.MNe  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej z mo¿liwoci¹ lokalizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliniaczej
5.MNe  rezerwa terenu na poszerzenie dzia³ki s¹siedniej nr 994/13
6, 7.ZTT  pas techniczny dla przebiegu infrastruktury
i modernizacji dróg
8,9.KD  drogi dojazdowe gminne
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
Maks. i min. pow. dzia³ek: min pow. 800 m2  dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej,
min.pow. 600 m2  dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliniaczej; max nie okrela siê
Iloæ kondygnacji: 1 kondygnacja + poddasze u¿ytkowe
Pow. zabudowy: do 30% pow. pokrycia dzia³ki
Dach: wielospadowe, pokrycie dachówk¹, dachy z okapami wysuniêtymi poza lico ciany min. 60 cm, k¹t nachylenia dachu 370-420
Kszta³towanie formy architektonicznej: wykoñczenie
cian z zastosowaniem materia³ów naturalnych w po³¹czeniu z tynkiem; zakaz stosowania materia³ów syntetycznych (np. siding)
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Województwa Pomorskiego

5.

6.

7.
8.

9.
10.

Poz. 2378

 6274 

Maks. wysokoæ zabudowy: maks. wysokoæ zabudowy 9 m od poziomu terenu do kalenicy, poziom
posadzki parteru do 0,6 m od poziomu terenu nasypowego przy wejciu do budynku
Linia zabudowy: linie zabudowy wg rysunku planu
Zabudowa towarzysz¹ca: dopuszcza siê zabudowê
gospodarcz¹ zespolon¹ z budynkiem mieszkalnym
o powierzchni zabudowy do 50 m2 o wysokoci do
5 m od poziomu terenu, spadek i pokrycie dachu jak
dla zabudowy mieszkaniowej; wykoñczenie cian jak
dla zabudowy mieszkaniowej
Ma³a architektura: wzd³u¿ ulic stosowaæ ogrodzenia
o wysokoci 1,5 m; s³upki murowane, przês³a stalowe lub drewniane; zakaz stosowania ogrodzeñ prefabrykowanych
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Woda: z wodoci¹gu wiejskiego
cieki: do projektowanej wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej; nie dopuszcza siê stosowania szczelnych
zbiorników bezodp³ywowych;
cieki deszczowe: powierzchniowo na tereny zieleni
w granicach w³asnej dzia³ki (dotyczy to wy³¹cznie czystych wód opadowych z powierzchni dachowych ekologicznych oraz dla terenów o korzystnych warunkach
gruntowych) wody opadowe z powierzchni utwardzonych (drogi, parkingi, place manewrowe) odprowadziæ systemem kanalizacji deszczowej do pobliskich
cieków powierzchniowych, po uprzednim podczyszczeniu w stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie wymagañ okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach
Ogrzewanie: z indywidualnych nieemisyjnych lub niskoemisyjnych róde³ ciep³a
Gaz: z istniej¹cej sieci gazowej
Energetyka: z istniej¹cej sieci energetycznej
Utylizacja odpad. sta³ych: wywóz na gminne wysypisko mieci
KOMUNIKACJA
 dojazd z istniej¹cych i projektowanych dróg w powi¹zaniu z istniej¹cym uk³adem drogowym
 parkingi zapewniæ w granicach dzia³ek
WARUNKI KONSERWATORSKIE
 nie okrela siê
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 makroniwelacjê ograniczyæ do niezbêdnego minimum w zakresie realizacji obiektów kubaturowych
 zabezpieczyæ odp³yw wód opadowych w sposób
chroni¹cy teren przed erozj¹ wodn¹
 istniej¹ce cieki wodne (rowy melioracyjne, oczka
wodne) podlegaj¹ ochronie i konserwacji
 obszar znajduje siê w granicach bezporedniej strefy ochronnej Nadmorskiego Parku Krajobrazowego  obowi¹zuje uzgodnienie zamierzeñ inwestycyjnych z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrodyw Gdañsku i Nadmorskim Parkiem Krajobrazowym
STAWKA PROCENTOWA
30%
INNE WARUNKI
 dopuszcza siê do 2 lokali mieszkalnych w jednym
budynku mieszkalnym
 dopuszcza siê lokalizacjê us³ug wbudowanych
zwi¹zanych z zawodem w³acicieli nieruchomoci
reprezentuj¹cym wolne zawody

 nale¿y zapewniæ spójny system gospodarki wodami
gruntowymi i powierzchniowymi bior¹c pod uwagê
uwarunkowania terenów przyleg³ych (np. drena¿, melioracja, itp.), w przypadku natrafienia w trakcie realizacji robót budowlanych na istniej¹cy drena¿ nale¿y
go bezwzglêdnie zachowaæ lub prze³o¿yæ zachowuj¹c
spójnoæ systemu drena¿owego ca³ego obszaru
 nale¿y zachowaæ minimalny procent powierzchni ekologicznej czynnej, tj. nieutwardzonej 50%
 ka¿da inwestycja musi byæ poprzedzona badaniami
geotechnicznymi gruntu; wszelkie prace ziemne, w tym
wykonywanie nasypów budowlanych, winny byæ prowadzone pod fachowym dozorem geotechnicznym
 dopuszcza siê mo¿liwoæ podpiwniczenia budynków
pod warunkiem przeprowadzenia badañ geotechnicznych gruntu i zachowania p.p.p do 0,6m n.p.t
 dopuszcza siê zmianê granic funkcji terenu dla potrzeb
infrastruktury uzbrojenia i dróg (stacje transformatorowe, przepompownie, itp.)
 wokó³ cieków wodnych (rowy melioracyjne, oczka
wodne) nale¿y zapewniæ dostêp dla ich utrzymania
i konserwacji a cieki stanowi¹ce w³asnoæ prywatn¹
powinny byæ utrzymane i konserwowane przez w³aciciela
 dla rowów przecinanych przez projektowany uk³ad drogowy nale¿y zapewniæ swobodny przep³yw wód zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami
 dzia³ania inwestycyjne zwi¹zane z now¹ zabudow¹
musz¹ byæ poprzedzone uzbrojeniem terenu w niezbêdne media
 decyzja o pozwoleniu na budowê mo¿e byæ wydana
po uprzednim uzbrojeniu terenu w sieæ wodoci¹gow¹
oraz wykonaniu utwardzenia dróg dojazdowych
 budowê infrastruktury technicznej, a w szczególnoci
zbiorczej kanalizacji sanitarnej oraz dróg, nale¿y prowadziæ wyprzedzaj¹co w stosunku do planowanego
zainwestowania
 nagromadzone na przeznaczonym pod zabudowê terenie nasypy niewiadomego pochodzenia nale¿y bezwzglêdnie usun¹æ
 dopuszcza siê zmianê granic wewnêtrznych dzia³ki przy
zachowaniu minimalnej powierzchni dzia³ek:
800 m2 dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
wolnostoj¹cej i 600 m2 dla zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej bliniaczej
Za³¹cznik Nr 2.2
do Uchwa³y Rady Gminy
w Kosakowie Nr IX/60/2003
z dnia 28 sierpnia 2003 r.
MIEJSCOWOÆ MOSTY, REWA
1. KARTA TERENU (316-05-02)
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dz. Mosty: cz. 959/2, 1031/1, 1031/5-8, 1019, 1021-29;
Rewa: 393/1, 393/2, 394
Powierzchnia: 8,88 ha
3. FUNKCJA PODSTAWOWA
1,2,3,6,7,8,11,14.MNe  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej
15. MNe  tereny istniej¹cej zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej wolnostoj¹cej lub bliniaczej do zachowania i rozbudowy
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4,5.MNb  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliniaczej
9,10.MNe  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej, bliniaczej lub szeregowej
13.R/U  tereny istniej¹cej zabudowy rzemielniczej
i us³ug nieuci¹¿liwych z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej do zachowania, adaptacji i rozbudowy
12.MNe/U,UH,UG,R  tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej wolnostoj¹cej lub bliniaczej z dopuszczeniem us³ug handlu, hotelowo  gastronomicznych,
rzemielniczych nieuci¹¿liwych
16. WW  tereny istniej¹cego ujêcia wody
17,18.ZP  tereny zieleni uporz¹dkowanej publicznej
19,20.EEt  tereny stacji transformatorowych
21,22,23,24,25,26.ZTT  pas techniczny dla przebiegu
infrastruktury technicznej i modernizacji dróg
001.KL  istniej¹ca droga lokalna do modernizacji i uporz¹dkowania
002,003,005,006.KD  drogi dojazdowe  wewn¹trzosiedlowe
004.KD  drogi dojazdowe  gminne
007,008.KXP  ci¹gi pieszo-jezdne  gminne
009,010,011.KXP  ci¹gi pieszo-jezdne  wewn¹trzosiedlowe
012,013,014,015.KX  ci¹gi piesze
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
Maks. i min. pow. dzia³ek: min pow.: 600 m2  dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliniaczej i szeregowej, 800 m2  dla pozosta³ych stref
Iloæ kondygnacji: 1 kondygnacja + poddasze u¿ytkowe, bez piwnic; dla istniej¹cej zabudowy w strefie
15.MNe 2 kondygnacje + poddasze u¿ytkowe
Pow. zabudowy: do 35% pow. pokrycia dzia³ki, dla
15.MNe  40%
Dachy: wielospadowe, pokrycie dachówk¹, dachy
z okapami wysuniêtymi poza lico ciany min. 60 cm,
k¹t nachylenia dachu 370-420
Kszta³towanie formy architektonicznej: wykoñczenie
cian z zastosowaniem materia³ów naturalnych w po³¹czeniu z tynkiem; zakaz stosowania materia³ów syntetycznych (np. siding)
Posadowienie zabudowy mieszkaniowej: budynki
mieszkaniowe nale¿y posadawiaæ na sztucznym nasypie o wysokoci 0,9  1,2 m powy¿ej istniej¹cego terenu
Maks. wysokoæ zabudowy: Maks. wysokoæ zabudowy 9 m od poziomu terenu do kalenicy, poziom posadzki parteru do 0,6 m od poziomu terenu nasypowego przy wejciu do budynku, dla istniej¹cej zabudowy w strefie 15.MNe Maks. wysokoæ 13 m
Linia zabudowy: linie zabudowy nieprzekraczalne wg
rysunku planu; w strefach 9,10.MNe dopuszcza siê lokalizacjê na granicy dzia³ek z uwzglêdnieniem przepisów przeciwpo¿arowych
Zabudowa towarzysz¹ca: dopuszcza siê zabudowê
gospodarcz¹ zespolon¹ z budynkiem mieszkalnym
o powierzchni zabudowy do 50 m2 o wysokoci do 5 m
od poziomu terenu, spadek i pokrycie dachu jak dla
zabudowy mieszkaniowej; wykoñczenie cian jak dla
zabudowy mieszkaniowej
Ma³a architektura: wzd³u¿ ulic stosowaæ ogrodzenia
o wysokoci 1,5 m; s³upki murowane, przês³a stalowe
lub drewniane; zakaz stosowania ogrodzeñ prefabrykowanych
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5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Woda: z istniej¹cego wodoci¹gu wiejskiego
cieki: do projektowanej wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej; nie dopuszcza siê stosowania szczelnych
zbiorników bezodp³ywowych;
cieki deszczowe: powierzchniowo na tereny zieleni
w granicach w³asnej dzia³ki (dotyczy to wy³¹cznie czystych wód opadowych z powierzchni dachowych ekologicznych oraz dla terenów o korzystnych warunkach
gruntowych) wody opadowe z powierzchni utwardzonych (drogi, parkingi, place manewrowe) odprowadziæ do pobliskich cieków powierzchniowych, po
uprzednim podczyszczeniu w stopniu zapewniaj¹cym
spe³nienie wymagañ okrelonych w obowi¹zuj¹cych
przepisach
Ogrzewanie: z indywidualnych nieemisyjnych lub niskoemisyjnych róde³ ciep³a
Gaz: z istniej¹cego gazoci¹gu
Energetyka: z istniej¹cej sieci energetycznej
Utylizacja odpadów sta³ych: wywóz na gminne wysypisko mieci
6. KOMUNIKACJA
 dojazd z istniej¹cych i projektowanych dróg oraz
ci¹gów pieszo  jezdnych w powi¹zaniu z istniej¹cym uk³adem drogowym
 parkingi zapewniæ w granicach dzia³ek
 szerokoæ drogi lokalnej w liniach rozgraniczaj¹cych 18 m
 szerokoæ dróg dojazdowych w liniach rozgraniczaj¹cych od 10 m do 13 m
7. WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie okrela siê
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 obowi¹zek posadowienia budynków na sztucznych
nasypach, dla pozosta³ych budynków makroniwelacjê ograniczyæ do niezbêdnego minimum
 zabezpieczyæ odp³yw wód opadowych w sposób
chroni¹cy teren przed erozj¹ wodn¹
 istniej¹ce cieki wodne (rowy melioracyjne, oczka
wodne) podlegaj¹ ochronie i konserwacji
 obszar znajduje siê w granicach bezporedniej strefy ochronnej Nadmorskiego Parku Krajobrazowego i rezerwatu przyrody Rewa  obowi¹zuje
uzgodnienie zamierzeñ inwestycyjnych z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody w Gdañsku
i Nadmorskim Parkiem Krajobrazowym
9. STAWKA PROCENTOWA
30%
10. INNE WARUNKI
 dopuszcza siê do 2 lokali w jednym budynku mieszkalnym
 dla stref MNe dopuszcza siê lokalizacjê us³ug wbudowanych zwi¹zanych z zawodem w³aciciela nieruchomoci reprezentuj¹cym wolne zawody
 nale¿y zapewniæ spójny system gospodarki wodami gruntowymi i powierzchniowymi bior¹c pod
uwagê uwarunkowania terenów przyleg³ych (np.
drena¿, melioracja, itp.), w przypadku natrafienia
w trakcie realizacji robót budowlanych na istniej¹cy drena¿ nale¿y go bezwzglêdnie zachowaæ lub
prze³o¿yæ zachowuj¹c spójnoæ systemu drena¿owego ca³ego obszaru
 nale¿y zachowaæ minimalny procent powierzchni
ekologicznej czynnej, tj. nieutwardzonej 30%
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 ka¿da inwestycja musi byæ poprzedzona badaniami
geotechnicznymi gruntu; wszelkie prace ziemne, w tym
wykonywanie nasypów budowlanych, winny byæ prowadzone pod fachowym dozorem geotechnicznym
 dopuszcza siê zmianê granic funkcji terenu dla potrzeb
infrastruktury uzbrojenia i dróg (stacje transformatorowe, przepompownie, itp.)
 wokó³ cieków wodnych (rowy melioracyjne, oczka
wodne) nale¿y zapewniæ dostêp dla ich utrzymania
i konserwacji a cieki stanowi¹ce w³asnoæ prywatn¹
powinny byæ utrzymane i konserwowane przez w³aciciela
 dla rowów przecinanych przez projektowany uk³ad drogowy nale¿y zapewniæ swobodny przep³yw wód zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami
 dzia³ania inwestycyjne zwi¹zane z now¹ zabudow¹
musz¹ byæ poprzedzone uzbrojeniem terenu w niezbêdne media
 budowê infrastruktury technicznej, a w szczególnoci
zbiorczej kanalizacji sanitarnej oraz dróg, nale¿y prowadziæ wyprzedzaj¹co w stosunku do planowanego
zainwestowania
 nagromadzone na przeznaczonym pod zabudowê terenie nasypy niewiadomego pochodzenia nale¿y bezwzglêdnie usun¹æ
 decyzja o pozwoleniu na budowê mo¿e byæ wydana
po uprzednim uzbrojeniu terenu w sieæ wodoci¹gow¹
oraz wykonaniu utwardzenia dróg dojazdowych
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UCHWA£A Nr XII/317/2003
Rady Miasta Gdañska
z dnia 28 sierpnia 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na zachód od ulicy Z³ota Karczma w miecie Gdañsku
Na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7, art. 8 ust. 1-3,
art. 9-11, art. 18 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr 15,
poz. 139, zm: z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279,
z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120,
poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100,
poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804, z 2002 r.
Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112)
w zwi¹zku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
Nr 80, poz. 717), art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. 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 214, poz. 1806,
z 2003 r. Nr 80, poz. 717) Rada Miasta Gdañska uchwala,
co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na zachód od ulicy Z³ota Karczma w miecie
Gdañsku obejmuj¹cy obszar jak na rysunku planu.
§2
1. Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na 8 terenów (oznaczonych symbolami trzycyfrowymi od 001do
008) wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi oraz ich
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przeznaczenie wed³ug klasyfikacji strefowej. Pod pojêciem strefy rozumie siê teren wydzielony liniami rozgraniczaj¹cymi o jednakowych zasadach zagospodarowania, przeznaczony pod okrelon¹ grupê funkcji,
oznaczon¹ symbolem dwucyfrowym oraz pod sieci
i urz¹dzenia sieciowe infrastruktury technicznej.
2. Na potrzeby niniejszego planu definiuje siê nastêpuj¹ce strefy funkcyjne:
22  zabudowa mieszkaniowa ekstensywna  domy
mieszkalne do 4 mieszkañ dostêpnych z jednej klatki
schodowej.
W terenach mieszkaniowych dopuszcza siê:
1) us³ugi spe³niaj¹ce równoczenie poni¿sze warunki:
a) brak kolizji z funkcj¹ mieszkaniow¹,
b) mieszcz¹ce siê w lokalach u¿ytkowych do 100 m2
powierzchni u¿ytkowej,
c) dysponuj¹cych odrêbnym wejciem z zewn¹trz
lub wejciem z zewn¹trz wspólnym z najwy¿ej jednym mieszkaniem.
2) wybrane budynki zamieszkania zbiorowego, niekolizyjne z funkcj¹ mieszkaniow¹, np.: schronisko socjalne, internat, dom studencki, dom rencistów, dom
zakonny, dom dziecka, z wy³¹czeniem obiektów hotelarskich,
3) zieleñ z zakresu strefy 64.
W terenach mieszkaniowych wyklucza siê stacje
przekanikowe telefonii komórkowej.
31  zabudowa mieszkaniowo-us³ugowa zawieraj¹ca
wybrane strefy mieszkaniowe: 21, 22 lub 23 i us³ugowe: 33 lub 34. W planie mo¿na ustaliæ proporcjê miedzy funkcj¹ mieszkaniow¹ a us³ugow¹.
33  us³ugi, z wy³¹czeniem:
1) rzemios³a produkcyjnego,
2) stacji paliw,
3) warsztatów samochodowych blacharskich i lakierniczych,
4) stacji obs³ugi samochodów ciê¿arowych i autobusów.
Dopuszcza siê:
1) parkingi i gara¿e dla samochodów osobowych,
2) salony samochodowe (z serwisem),
3) ma³e hurtownie do 2000 m2 powierzchni,
4) budynki zamieszkania zbiorowego,
5) mieszkania integralnie zwi¹zane z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹.
W terenach us³ugowych i mieszkaniowo-us³ugowych
dopuszcza siê zieleñ z zakresu strefy 64.
41  strefa produkcyjno-us³ugowa. Wszelka dzia³alnoæ
gospodarcza produkcyjno-us³ugowa z wy³¹czeniem:
1) przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na
rodowisko, wymagaj¹cych obligatoryjnie sporz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu na rodowisko, w
wietle przepisów dotycz¹cych ochrony rodowiska,
2) obiektów stwarzaj¹cych zagro¿enia dla rodowiska,
¿ycia lub zdrowia ludzi choæby w przypadku awarii,
3) przedsiêwziêæ wymagaj¹cych sk³adowania materia³ów sypkich pod go³ym niebem,
4) obiektów emituj¹cych odory,
5) szpitali i domów opieki spo³ecznej,
6) budynków zwi¹zanych ze sta³ym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i m³odzie¿y.
Dopuszcza siê:
1) mieszkania integralnie zwi¹zane z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹,
2) zieleñ z zakresu strefy 64.

