MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
NIERUCHOMOŚCI POŁOśONYCH W MOSTACH NA PÓŁNOC OD KANAŁU ZRZUTOWEGO OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

UCHWAŁA nr XLIII / 29 / 06
Rady Gminy w Kosakowie
z dnia 31 maja 2006 r.
w sprawie miejscowego pla nu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości połoŜonych w Mostach
na północ od kanału zrzutowego oczyszczalni ście ków
Na podstawie : art. 20 w związku z art. 14 ust. 8, art. 15, art. 16 ust. 1, art. 17, art. 29 i art.34 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o pla nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, zm.: z 2004r. Nr 6 poz. 41, Nr 141
poz.1492, z 2005r. Nr113 poz.954, Nr130 poz.1087, i z 2006r. Nr45 poz.319), rozporządzenia Ministra In frastruktury z dnia 26
sierpnia 2003r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego pla nu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. Nr164,
poz.1587) i art.18, ust.2, pkt. 5, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr142 poz.
1591, zm.: z 2002r. Nr23 poz.220, Nr62 poz.558, Nr113 poz.984, Nr153 poz.1271, Nr214 poz.1806, z 2003r. Nr80 poz.717,
Nr162 poz.1568, z 2004r. Nr102 poz.1055, Nr116 poz.1203, Nr167 poz.1759, z 2005 r. Nr172 poz.1441, oraz z 2006 r. Nr17
poz.128)
w wykonaniu uchwały Nr XII/94/03 Rady Gminy w Kosakowie z dnia 30 paździe rnika 2003 roku w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości połoŜonych w Mostach na północ od
kanału zrzutowego oczyszczalni ścieków
Rada Gminy w Kosakowie uchwala , co następuje:

Rozdział 1.
Przepisy ogólne
§ 1.
1. Po stwie rdzeniu zgodności z usta le nia mi „ Stu dium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kosakowo”
uchwala się mie jscowy plan zagospodarowania przestrzennego nieruchomości połoŜonych w Mosta ch na północ od kanału
zrzuto wego oczyszczaln i ścieków, o powierzchni ok. 87,6 ha.
2. Granice terenu objęte go planem określa załącznik do uchwały Nr XXXIV/64/05 Rady Gminy w Kosakowie z dnia 30 czerwca 2005
roku w sprawie zmia ny granic obszaru opracowania . Granice przebie gają następująco:
1) od wschodu wzdłuŜ granicy Rezerwatu Przyrody „ Mecheliń skie Łąki” ;
2) od południa wzdłuŜ kanału zrzuto wego oczyszczaln i ścieków;
3) od zachodu z południa na północ granica przebie ga wzdłuŜ granicy działek nr 1338/5 , 995/1 7, 996/20 i 997 do drogi powiato wej
nr 10125, gdzie nastę pnie odbija na północ, następnie wzdłuŜ dzia łek 1011/2 ,1010, przecina działki 1009, 1010, 1015, 1016, 1017,
1018/8, 1018/7 , 1018/6, 1018/5 oraz 1033/12, po czym biegnie wzdłuŜ wschodnich granic wyŜej wymienio nych działek na
południo wy zachód, i po granicy dzia łek nr 1014/4 ,1020/1 i 1030;
4) od północy granica opracowania planu bie gnie wzdłuŜ granic dzia łek nr 997/2 i 987/2 .
§ 2.
1. Inte gralną częścią uchwały jest:
1) Załącznik nr 1 do uchwały zawie rający rysunek planu.
2) Załącznik nr 2 do uchwały zawie rający rozstrzygnię cie w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu planu.
3) Załącznik nr 3 do uchwały zawie rający rozstrzygnię cie o sposobie realizacji, zapisanych w planie , inwestycji z zakresu
infrastruktu ry te chnicznej, któ re naleŜą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich fin ansowania, zgodnie z przepisami o finansach
publicznych.
2. Część teksto wa uchwały składa się z następujących rozdzia łów:
1) Rozdzia ł 1 – Przepisy ogóln e. Przepisy ogólne zwie rają m.in. wyjaśnie nie zasad konstrukcji planu oraz defin icje termin ów uŜytych
w pla nie ;
2) Rozdzia ł 2 – Ustalenia ogóln e dotyczące całego terenu;
3) Rozdzia ł 3 – Ustalenia szczegółowe dla terenów elementa rnych;
4) Rozdzia ł 4 – Ustalenia dla te renów systemu komunikacyjnego;
5) Rozdzia ł 5 – Ochrona gruntó w rolnych i leśnych;
6) Rozdzia ł 6 – Przepisy końcowe.
§ 3.
Na terenie objętym planem obowią zują nastę pujące defin icje te rmin ów uŜytych w planie :
1) budynki zamieszkania zbiorowego – nale Ŝy przez to rozumie ć budynki przeznaczone do okresowego lub stałego pobytu ludzi:
a) zaspakajające specyficzne potrzeby mieszkanio we – dom dzie cka, dom rencistó w, dom zakonny, in te rnat, dom studencki,
b) zwią zane ze świadczenie m usług turystycznych w obie kta ch hote la rskich – hote l, mote l, pensjonat, dom wycie czkowy, dom
wypoczynkowy, schronisko młodzieŜowe, schronisko,
c) inne specjalistyczne – budynek koszarowy, budynek zakwaterowania na te renie zakładu karnego, aresztu śledczego, zakładu
poprawczego, schroniska dla nieletn ich;
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2) dostęp do terenu:
a) dostęp ogólny – nale Ŝy przez to rozumie ć dostęp do terenu nie limitowany Ŝadnymi ograniczenia mi podmioto wymi ani
przedmio towymi, w szczególności ogrodzeniami, bile tami wstępu, porą doby,
b) dostęp publiczny – nale Ŝy przez to rozumieć dostęp do te renu nielimitowany Ŝadnymi ograniczeniami podmio towymi. Wstę p na
teren o dostę pie publicznym zapewniony jest kaŜdej osobie spełnia jącej warunki o charakterze organizacyjnym (np. dostęp tylko w
ustalonych godzinach, dostęp w określonym celu) lub fin ansowym (np. bilety wstępu, usta lone opłaty za korzysta nie z terenu czy
obiektu );
3) funkcje usługowe (usługi) – nale Ŝy przez to rozumieć:
a) usługi publiczne jak: admin istracja publiczna, wymiar sprawiedliwości, kultury, kultu relig ijnego, oświaty, szkolnictwa wyŜszego,
nauki, opieki zdrowotnej, opie ki społecznej i socjaln ej, porządku publicznego, ochrony przeciwpoŜarowej, rekreacji i kultury fizycznej,
sportu (za wyjątkie m sportu wyczynowego),
b) usługi komercyjne jak: handel, gastronomia, usługi turystyczne, obsługi łączności w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym,
morskim lu b wodnym śródlądowym, świadczenia usług poczto wych lub te le komunikacyjnych, obsługa bankowa, usługi finansowe,
centra konferencyjne i wystawiennicze, dzia łaln ość gospodarcza zwią zana z wykonywaniem wolnych zawodów,
c) rzemiosło usługowe – rozumia ne jako dzia łaln ość usługowa a nie produkcyjna, jak np. szewc, krawie c, fryzjer, zakład naprawy
sprzętu RTV, tapicer, itp. oraz in na działalność usługowa na zbliŜonej zasadzie do wymie nionych powyŜej, niepowodująca
ponadnormatywnych zanieczyszczeń środowiska, jak równie Ŝ powstawania odorów i nie zorganizowanej emisji zanieczyszczeń,
oraz in na dzia łaln ość usługowa na zbliŜonej zasadzie do wymie nionych powyŜej
4) funkcje usług turystycznych (usługi tu rystyczne) – naleŜy przez to rozumieć:
a) usługi przewodnickie,
b) usługi hotelarskie rozumia ne jako krótkotrwałe wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, mie jsc noclegowych, a takŜe miejsc na
ustawie nie namiotó w lub przyczep samochodowych oraz świadczenie, w obrębie obie ktu, usług z tym związanych. Mogą być
świadczone:
- w obie ktach hote la rskich jak: hotele, mote le , pensjonaty, domy wycie czkowe, schroniska młodzieŜowe, schroniska, pola biwakowe,
kempin gi. Obie kty hote la rskie zalicza się do budynków zamie szkania zbiorowego, z wyłączenie m pól biwakowych i kempin gów,
- w in nych obiekta ch, spełnia jących wymogi ustawy o usługach tu rystycznych,
- a takŜe w formie wynajmowanych przez rolników pokoi i miejsc na usta wienie namiotó w w prowadzonych gospodarstwach rolnych
(tzw. agrotu rystyka), o ile spełnia ją wymogi ustawy o usługach turystycznych;
c) oraz wszystkie inne usługi świadczone turysto m lub odwiedzającym;
5) funkcje mieszkaniowe (zabudowa mie szkaniowa) – nale Ŝy przez to rozumieć:
a) zabudowa jednorodzinna - naleŜy przez to rozumieć jeden budynek mieszkalny jednorodzinny lub zespół takich
budynków, wraz z budynkami garaŜowymi i gospodarczymi, przy czym budynkami mieszkalnymi jednorodzin nymi są budynki
wolnostojące albo budynki w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lu b grupowej, słuŜące zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych. Budynek jednorodzinny stanowi konstrukcyjnie samodzie lną całość, dopuszcza się w nim wydzielenie nie
więcej niŜ dwóch lo kali mieszkalnych alb o jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uŜytkowego o powie rzchni całkowitej
nieprzekraczającej 30% powie rzchni całkowitej budynku;
b) zabudowa wielorodzin na,
c) budynki zamie szkania zbio rowego, o których mowa w pkt. 1, lit. a), zaspokajające specyficzne potrzeby mieszkanio we,
d) zabudowa letn iskowa – obie kty przeznaczone do rekreacji indywidualnej tzn. do okresowego wypoczynku,
- wraz z przeznaczonymi dla potrzeb mieszkających w nich rodzin : urządzenia mi budowlanymi, ogrodami, mie jscami posto jowymi,
garaŜami i budynkami gospodarczymi oraz obie kta mi małej archite ktu ry. Zabudową mieszkanio wą nie są budynki w zabudowie
zagrodowej;
6) funkcje przemysłowe – rozumie się przez to wszelką dzia łaln ość polegającą na wytwórczości i składowaniu, obejmującą zakłady
przemysłowe, urządzenia produkcji budowlanej, centr a technologiczne, centra lo gistyczne, bazy transportowe, składy, magazyny,
hurtownie, rzemio sło produkcyjne i inną dzia łalność komercyjną na zbliŜonej zasadzie do wymie nionych powyŜej:
a) za nieuciąŜliwe funkcje przemysłowe uznaje się działalności typu: skład (poza nie obudowanymi składami materiałów sypkich),
hurtownie, zakłady rzemio sła produkcyjnego, małe zakłady produkcyjne, przemysł ele ktroniczny, przemysł urządzeń ele ktrycznych i
mechanicznych (poza produkcją środków produkcji i pojazdów), przemysł spoŜywczy (poza zakładami rybnymi i duŜymi zakładami
przetwórstwa mięsnego) oraz in ne działalności przemysłowe na podobnej zasadzie do wymie nionych powyŜej lu b o zbliŜonym
stopniu uciąŜliwości, uwzględniające powyŜsze ograniczenia ; do grupy powyŜszych dzia łalności nie nale Ŝą dzia łalności
przemysłowe:
- wymagające składowania materia łów w sta nie sypkim pod gołym nie bem na powie rzchni powyŜej 1000 m2,
- o znacznej uciąŜliwości wynikającej z: wie lkości produkcji, ilo ści przewozów koniecznych do te j produkcji, generowanie ruchu
kołowego, emisji zanieczyszczeń, hałasu, wibracji, promienio wania ele ktromagnetycznego oraz wytwarzania znacznej ilo ści
odpadów poprodukcyjnych;
b) za ucią Ŝliwe funkcje przemysłowe uznaje się kaŜdą działalność wymagającą realizacji przedsię wzięć uznanych za mogące
znacząco oddzia ływać na środowisko w rozumie niu przepisów odrębnych prawa ochrony środowiska;
7) funkcje obsługi komunik acji – rozumie się przez to funkcje związane z obsługą transportu samochodowego ta kie jak: stacje
paliw, myjnia , serwis samochodowy, dia gnostyka, sta cje obsługi samochodów, la kie rnie ;
8) front dzia łk i – nale Ŝy przez to rozumie ć część działki budowlanej, któ ra przyle ga do drogi, z której odbywa się główny wjazd lub
wejście na działkę;
9) kondygnacja – nale Ŝy przez to rozumieć poziomą nadzie mną lub podzie mną część budynku, zawartą między górną powierzchnią
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stropu lub warstwy wyrównawczej na gruncie a górną stropu lu b stropodachu znajdującego się nad tą częścią , w tym poddasze z
pomie szczeniami przeznaczonymi na pobyt lu dzi oraz pozio mą część budynku stanowią ca przestrzeń na urządzenia te chniczne,
mającą wysokość w świe tle nie mnie j niŜ 2,0 m, z wyjątkie m nadbudówek ponad dachem, takich jak maszynownia dźwigu, centrala
wentyla cyjna, klimatyzacja lub kotłownia gazowa;
a) kondygnacja nadzie mna – nale Ŝy przez to rozumie ć kondygnację, której górna powie rzchnia stropu lu b warstwy wyrównawczej
podłogi na gruncie znajduje się w poziomie lub powyŜej pozio mu projekto wanego lub urządzonego terenu, a ta kŜe kaŜdą
usytuowaną nad nią kondygnację,
b) kondygnacja podziemna– nale Ŝy przez to rozumie ć kondygnację, której więcej niŜ połowa wysokości w świe tle , ze wszystkich
stron budynku, znajduje się poniŜej pozio mu przyle gającego do nie go, projekto wanego lub urządzonego terenu, a takŜe kaŜdą
usytuowaną pod nią kondygnację;
10) linie zabudowy:
a) nie przekraczaln a lin ia zabudowy – rozumie się przez to lin ię , poza którą wyklu cza się lo kalizację zewnętrznej ściany budynku.
Zewnętrznej ścia ny budynku nie stanowią:
- w kondygnacji parte ru: ganki wejściowe, wia trołapy, schody i pochyln ie wejściowe do budynku,
- w wyŜszych kondygnacjach – wykusze, loggie, balkony i in ne podobne ele menty bryły budynku,
b) obowią zująca linia zabudowy – rozumie się przez to linię, wzdłuŜ której obowiązuje lo kalizacja zewnętrznej ścia ny budynku.
Zewnętrznej ścia ny budynku nie stanowią:
- w kondygnacji parte ru: ganki wejściowe, wia trołapy, schody i pochyln ie wejściowe do budynku,
- w wyŜszych kondygnacjach – wykusze, loggie, balkony i in ne podobne ele menty bryły budynku;
11) miejsce postojowe – rozumie się przez to teren przeznaczony do posta wienia samochodu, przy czym jako mie jsce postojowe
moŜna zaliczyć mie jsce w garaŜu oraz na podjeździe do budynku;
12) nośnik reklamowy – rozumie się przez to nośnik in formacji wizualnej w jakiejkolwie k materia ln ej fo rmie wraz z ele mentami
konstrukcyjnymi zamocowania mi, umie szczony w polu wid zenia uŜytkowników drogi, niebędący znakiem w rozumie niu przepisów o
znakach i sygnałach lub znakie m info rmującym o obie ktach uŜyteczności publicznej ustawionym przez gminę;
a) reklama wolnosto jąca – nale Ŝy przez to rozumie ć obiekt budowlany przeznaczony do ekspozycji rekla m, napisów i ele mentó w
dekoracyjnych, ta kŜe obie kt budowlany sam będący rekla mą,
b) rekla ma wbudowana– nale Ŝy przez to rozumie ć mie jsce lub ele ment, nieprzewid ziany pie rwotn ie , umieszczony na obie kcie
budowla nym, wykorzystywany do ekspozycji reklam, napisów i ele mentó w dekoracyjnych. Szyld o powie rzchni do 0,3 m2nie jest
reklamą wbudowaną;
13) obie kt budowla ny jest to:
a) budynek wraz z in stalacjami i urządzeniami te chnicznymi,
b) budowla stanowią ca całość techniczno-uŜytkową wraz z in stalacjami i urządzeniami,
c) obie kt małej archite ktury,
d) tymczasowy obiekt budowlany – naleŜy przez to rozumie ć obie kt budowlany przeznaczony do czasowego uŜytkowania w okresie
krótszym od jego trwałości te chnicznej, przewid zia ny do przenie sienia w inne miejsce lu b rozbiórki, a ta kŜe obiekt budowlany
nie połączony trwale z grunte m, jak: strzelnice, kio ski uliczne, pawilony sprzedaŜy ulicznej i wysta wowe, przekrycia namio towe i
powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obie kty konte nerowe;
14) powierzchnia terenu biologicznie czynna – nale Ŝy przez to rozumie ć grunt rodzimy oraz wodę powierzchniowa na terenie
dzia łki budowla nej, a ta kŜe 50% sumy powie rzchni ta rasów i stropodachów o powie rzchni nie mniejszej niŜ 10m2 urządzonych jako
stałe trawniki lub kwietn iki na podłoŜu zapewniającym im naturaln ą wegeta cję;
15) powierzchnia zabudowy – nale Ŝy przez to rozumie ć sumę powie rzchni zabudowy budynków i tymczasowych obie któ w
budowla nych o terminie lokalizacji powyŜej 120 dni zlokalizowanych na dzia łce budowla nej;
16) typ zabudowy – naleŜy przez to rozumieć zespół następujących cech zabudowy: usytuowanie na dzia łce, gabaryty, kształt
dachu. JeŜeli w ustaleniu jest mowa o projektowanej zabudowie w typie zabudowy istnie jącej - typ ten określa zabudowa istniejąca w
bezpośrednim sąsie dztwie projekto wanej;
17) wartościowy drzewostan – naleŜy przez to rozumieć pojedyncze drzewa lub ich grupy spełniające jedną z poniŜszych cech:
a) zadrzewienia na terenie o powierzchni min . 0,0 5 ha oraz ale je (poza lasami i parkami),
b) drzewa i krzewy objęte ochroną na podsta wie ustawy o ochronie przyrody,
c) drzewa i krzewy, na usunięcie, któ rych zezwole nie wydaje odpowiedni organ,
d) drzewa i krzewy, za usunięcie, któ rych pobie rana jest prawem przewidziana opłata ;
18) wysokość zabudowy – nale Ŝy przez to rozumieć wysokość budynku mie rzoną od pozio mu te renu przy najniŜej połoŜonym
wejściu do budynku lub jego części pie rwszej kondygnacji nadzie mnej budynku do najwyŜszego punktu dachu (z wyłączenie m
komina);
19) zabudowa zagrodowa – nale Ŝy przez to rozumieć w szczególn ości budynki mieszkalne, budynki gospodarcze lu b in wentarskie w
rodzinnych gospodarstwach rolnych, hodowlanych lub ogrodniczych oraz gospodarstwach le śnych;
20) zagospodarowanie tymczasowe – nale Ŝy przez to rozumieć sposób wykorzysta nia i urządzenia te renu, a ta kŜe sposób
uŜytkowania obie ktu, dopuszczone na czas określony tj. do czasu ich zagospodarowania zgodnie z planem. Zasady tymczasowego
zagospodarowania określają ustalenia pla nu.
§ 4.
1. Plan zawiera dwuszczeblowy układ ustale ń – ustalenia ogóln e obowią zujące na całym obszarze pla nu oraz ustalenia szczegółowe
dla poszczególn ych terenów ele menta rnych. Dla kaŜdego te renu elementarnego obowią zują równocześnie ustale nia ogóln e i
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ustalenia szczegółowe.
2. Usta lenia te kstowe planu, ogólne dla całego obszaru objętego planem dotyczą ele mentó w struktury fu nkcjonalno przestrzennej, w
tym systemów komunikacji i syste mów in frastruktu ry te chnicznej.
3. Ustalenia szczegółowe dla terenów ele menta rnych są zawarte w karcie te renu. Dla kaŜdego terenu usta la się :
1) oznaczenie terenu
2) przeznaczenie terenu
3) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,
4) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu,
5) zasady ochrony dziedzictwa kultu rowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,
6) ustalenia dotyczące przestrzeni publicznych,
7) parametry i wskaźniki kszta łto wania zabudowy oraz zagospodarowania terenu,
8) sposoby zagospodarowania te renów lub obie któ w podlegających ochronie, ustalonych na podsta wie odrębnych przepisów,
9) zasady i warunki scalania i podziału nie ruchomości,
10) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich uŜytkowaniu ,
11) usta lenia obsługi komunikacyjnej,
12) usta lenia dotyczące infrastruktury technicznej
13) sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenów,
14) sta wkę procento wą, słuŜącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust.4 ustawy o pla nowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tzw. „ opłaty pla nistycznej”).
4. Ustalenia teksto we pla nu dla terenów sytemu komunikacji, zawarte w Rozdzia le 4 mają jednolity układ formalny. Dla kaŜdego
terenu ustala się:
1) przeznaczenie terenu;
2) parametry i wyposaŜenie ;
3) inne usta le nia;
4) stawkę procento wą, słuŜącą naliczaniu opłaty, o któ rej mowa w art. 36 ust.4 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym (tzw.
„opłaty planistycznej”).
§ 5.
1. Obszar objęty planem dzieli się na tereny ele mentarne, czyli wyróŜnione na rysunku planu liniami rozgraniczającymi tereny o
róŜnych funkcjach lub róŜnych zasadach zagospodarowania. Podział obszaru objętego planem na tereny ele mentarne jest spójny i
rozłączny, co oznacza, Ŝe wszystkie części obszaru objęte go planem nale Ŝą do któ regoś z terenów ele menta rnych i Ŝadna część nie
naleŜy równocześnie do dwóch te renów ele menta rnych.
2. KaŜdy teren ele mentarny jest oznaczony w te kście i na rysunku pla nu numerem adresowym, gdzie określa się połoŜenie te renu
ele menta rnego, przeznaczenie te renu, kole jny numer terenu elementarnego oraz, dla terenów syste mu komunikacji kla sę ulicy.
3. Dla te renów wyróŜnionych w planie lin ia mi rozgraniczającymi tereny o róŜnych fu nkcjach lub róŜnych zasadach zagospodarowania
ustala się między innymi przeznaczenie terenu. Ustalenie podstawowego przeznaczenia terenu nie wyklucza moŜliwości lo kalizacji na
nim innych funkcji na zasadach określonych w ustalenia ch szczegółowych.
4. Liniami rozgraniczającymi wewnętrznego podzia łu wyróŜnia się w planie fragmenty te renu ele mentarnego, dla któ rych
sformułowano dodatkowe usta le nia szczegółowe dotyczące zasad zagospodarowania lu b określo no ściśle ustalony sposób
uŜytkowania i zagospodarowania . Podział te renu ele mentarnego na wydzie le nia wewnętrzne nie jest spójny ani rozłączny: mogą
istnie ć fragmenty te renu nienale Ŝące do Ŝadnego z wydzie le ń wewnętrznych, mogą te Ŝ istn ie ć fragmenty terenu nale Ŝące
równocześnie do dwu i więcej wydzie le ń wewnętrznych.
5. KaŜdy te ren wydzielenia wewnętrznego wyróŜniony na rysunku planu lin ia mi rozgraniczającymi wewnętrznego podzia łu oznaczony
jest w te kście i na rysunku pla nu numerem adresowym. Numer adresowy składa się z oznaczeń cyfrowych i lite rowych. Oznaczenie
terenu wydzie lenia wewnętrznego zawiera:
1) numer terenu elementarnego, w którym teren wydzielenia wewnętrznego jest połoŜony;
2) oraz numer usta le nia szczegółowego obowią zującego wyłącznie na tym terenie .
§ 6.
Rysunek planu stanowią cy załącznik nr 1 do uchwały zawiera następujące oznaczenia :
1. Granicę obszaru objętego opracowanie m miejscowego pla nu zagospodarowania przestrzennego.
2. Linie rozgraniczające, w tym:
1) linie rozgraniczające tereny o róŜnym przeznaczeniu , tj. granice te renu ele menta rnego,
2) linie rozgraniczające tereny o róŜnych zasadach zagospodarowania , tj. granice wydzie le nia wewnętrznego.
3. Oznaczenia te renów, w tym:
1) oznaczenie terenu ele mentarnego, wyodrębnionego lin ia mi rozgraniczającymi tereny o róŜnym przeznaczeniu;
kole jny numer terenu ele mentarnego;
2) oznaczenie te renów wydzie le ń wewnętrznych, wyodrębnionych lin ia mi rozgraniczającymi tereny o róŜnych zasadach
zagospodarowania.
4. Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenu:
1) MN – te reny zabudowy jednorodzinnej;
2) MU – te reny zabudowy usługowej;

4/34

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
NIERUCHOMOŚCI POŁOśONYCH W MOSTACH NA PÓŁNOC OD KANAŁU ZRZUTOWEGO OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

3) ZP - te reny zie le ni urządzonej;
4) R – tereny rolnicze;
5) ZL - te reny la sów.
5. Zasady ochrony i kszta łto wania ładu przestrzennego:
1) obiekty o chronionej kompozycji;
2) punkt widokowy – wie Ŝa obserwacyjna;
3) ciągi widokowe;
4) szpale ry drzew.
6. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:
1) granica Nadmorskiego Parku Krajobrazowego, otuliny rezerwatu „ Mechelińskie Łąki” , obszaru specjalnej ochrony pta ków
Natura 2000 PLB 220032 „Zato ka Pucka””, projekto wanego obszaru specjalnej ochrony siedlisk Natura 2000 PLH 220032 ;
„Zato ka Pucka i Półwysep Helski”;
2) te reny powie rzchni bio lo gicznie czynnych z zadrzewienia mi (biogrupy);
3) te reny powie rzchni bio lo gicznie czynnych;
4) te reny podmokłe.
7. Zasady ochrony dzie dzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultu ry współczesnej:
1) obiekt i obszar wpisany do rejestru zabytków;
2) granice strefy ochrony konserwato rskiej stanowisk archeolo gicznych A1, A2, A3.
8. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania te renu:
1) nie przekraczaln a lin ia zabudowy;
2) obowiązująca lin ia zabudowy.
9. Sposoby zagospodarowania te renów lub obiektó w podlegających ochronie na podsta wie odrębnych przepisów:
1) oznaczenie granicy pasa ochronnego brzegu morskiego;
2) obszar bezpośredniego zagroŜenia powodzią .
10. Usta lenia dotyczące systemu komunikacji, w tym:
1) te reny dróg publicznych:
a) KD.Z – ulica kla sy zbio rcza,
b) KD.D - ulica kla sy dojazdowa;
2) wewnętrzny układ drogowy:
a) KDW – dojazd, ciąg pieszojezdny, ciągi pie sze,
b) przebie g ścieŜki dydaktycznej,
c) przebieg trasy rowerowej.
11. Usta lenia dla systemów infrastruktury technicznej:
1) W – te reny urządzeń zaopatrzenia w wodę;
2) KS – te reny urządzeń kanalizacji sanita rnej - przepompownie ście ków;
3) E – te reny urządzeń zaopatrzenia w energię ele ktryczną - sta cje transfo rmato rowe.
Rozdział 2.
Ustalenia ogólne dotyczące całego terenu
§ 7.
Przeznaczenie terenu
1. Obowią zuje zakaz lo kalizacji obiektó w handlo wych o powie rzchni sprzedaŜy powyŜej 2000m2 na całym terenie objętym pla nem.
§ 8.
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
1. Ustala się oznaczone na rysunku planu obie kty o chronionej kompozycji, w odnie sie niu, do których celem jest eksponowanie i
pie lę gnacja kaszubskich tradycji budowlanych i tradycji kszta łto wania otoczenia . W obie kta ch o chronio nej kompozycji, ochronie
podlega układ eksponowanych elewacji oraz dachu i zwieńczenia budowli z rozmieszczenie m, wie lkością i proporcjami otworów,
ele menta mi programu archite ktoniczno - estetycznego (deta le , fa ktury mate riałów, zasada kolo rystyki itp.), sto la rką, urządzeniami
łączącymi obie kt z otaczającym terenem, towarzyszącymi obie ktami pomocniczymi wspie rającymi kompozycyjnie obie kt główny.
2. W kształto waniu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy obowią zuje zachowanie zasad ładu przestrzennego
wynikających z tradycji budowlanych Kaszub. Obowią zuje zakaz sto sowania następujących fo rm zabudowy:
1) kwadratowy rzut budynku (mie szkaln ego i gospodarczego);
2) nadmiernie wyniesio na kondygnacja podzie mna (piwnica), ponad 1 m n.p.t.;
3) dachy o zbyt zróŜnicowanej formie, dachy o niesymetrycznym nachyleniu połaci dachowych, dachy, któ rych główne połacie nie
posiadają wspólnej kalenicy, dachy o obcej kultu rowo formie (np. góralskie);
4) sto sowanie ogrodzeń prefa brykowanych;
5) kolo rystyka elewacji: w tonacji pastelowej, wyklucza się stosowanie jaskrawych kolo rów podsta wowych dale kich od
natu raln ych barw stosowanych w elewacjach w przeszłości;
6) kolo rystyka dachów: w to nacji natu raln ej dachówki ceramicznej, czerni lu b szarości.
3. W kształto waniu zagospodarowania przestrzennego te renów zabudowy poŜądana jest kontynuacja tradycji budowlanej Kaszub
poprzez nawią zanie do następujących typów zabudowy lub deta lu archite ktonicznego:
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1) typ 1, wywodzący się z form budynków mieszkalnych, to zabudowa o następujących cechach:
a) maksymalna powierzchnia w obrysie planu głównego korpusu budynku: 140 m2,
b) rzut budynku o kszta łcie wydłuŜonego prosto kąta, proporcje planu budynku a/b : od 1÷1,4 do 1÷1,8,
c) bryła: zwarta ; bez ścianki kola nkowej,
d) maksymaln a wysokość budynku (mierzona do pozio mu kalenicy): 9 m, w tym: jedna kondygnacja nadziemna i poddasze
uŜytkowe,
e) mate ria ły budowlane ścia n obwodowych: belki drewniane, cegła ceramiczna; ścia ny z czerwonej licówki lub tynkowane;
dopuszczaln a konstrukcja mieszana murowano-drewnia na oraz konstrukcja ryglo wa,
f) pokrycie dachu: dachówka ceramiczna, hole nderka,
g) geometria dachu: dwuspadowy lub dwuspadowy z naczółkami, kąt nachyle nia połaci dachowych 38 0÷45 0, moŜliwość
dodatkowego doświe tlenia poddasza oknami połacio wymi,
h) dopuszcza się podmurówkę przy uŜyciu materia łów wykończenia ta kich jak kamień lu b mate riały jak dla ścian obwodowych,
i) maksymalna róŜnica pozio mów mię dzy te renem a podłogą parte ru budynku: +1 m,
j) stolarka okienna: drewniana; o proporcjach wydłuŜonych prosto kątów w układzie wertykalnym (pio nowym), o symetrycznym
rozmie szczeniu w ścianie , moŜliwość zasto sowania podziału wewnątrzokiennego szprosami (max. na sześć podobnych pól); w
obiekta ch wznoszonych z cegły licówki moŜliwość zaprojekto wania okie n z łukowym lub prostym nadproŜem,
k) stolarka drzwio wa: drewniana, płycin owa i płycin owo-ramowa,
l) moŜliwość zaprojekto wania ganku, drewnianego lub murowanego o wysokości nie wię kszej niŜ poziom okapu budynku; o
maksymalnej szerokości równej 1/3 szerokości ele wacji obie ktu, ganek przekryty dachem dwuspadowym lub jednospadowym
(tylko o spadku w kie runku od ściany budynku, do której przyle ga); zale cany kąt nachylenia połaci ganku: do 220; moŜliwość
zaprojektowania wystawki - o szerokości co najwyŜej równej 1/3 szerokości elewacji obie ktu, o wysokości równej lub prawie
równej wysokości głównego korpusu budynku (max. do poziomu jego kalenicy),
m) dopuszcza się asymetrię w elewacji wejścio wej;
2) typ 2, wywodzący się z form budynków gospodarczych, to zabudowa o następujących cechach:
a) maksymalna powierzchnia w obrysie planu głównego korpusu budynku: 150 m2,
b) rzut budynku o kszta łcie wydłuŜonego prosto kąta, proporcje planu budynku a/b : od 1÷2,0 do 1÷4,5,
bryła: prosta, zwarta,
c) maksymalna wysokość budynku (mierzona do poziomu kalenicy): 8 m, w tym: jedna kondygnacja nadziemna i poddasze
uŜytkowe,
d) konstrukcja murowana lub murowano-drewniana,
e) fu ndament: kamień lu b cegła,
f) geometria dachu: dwuspadowy o nachyleniu połaci 35 0÷45 0 ; kryty dachówką;
3) typ 3, wywodzący się z form budynków gospodarczych, to zabudowa o następujących cechach:
a) maksymalna powierzchnia w obrysie planu głównego korpusu budynku: 150 m2 ,
b) rzut budynku o kszta łcie wydłuŜonego prosto kąta, proporcje planu budynku a/b : od 1÷1,8 do 1÷2,2,
c) bryła: prosta , zwarta ,
d) maksymalna wysokość budynku (mierzona do pozio mu kale nicy): 9 m,
e) konstrukcja: budynek drewnia ny lub murowany lu b murowano-drewnia ny,
f) fundament: kamień lub cegła,
g) geometria dachu: dwuspadowy o nachyleniu połaci 35 0÷45 0; kryty papą.
3. Obowiązuje zachowanie nie zakłóconego widoku z punktów wid okowych, ciągów widokowych i osi widokowych,
oznaczonych na rysunku planu, zasady dotyczące ochrony i kształtowania wymienionych ele mentów zawie rają ustalenia
szczegółowe.
§ 9.
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu.
1.Na te renie objętym planem wystę pują nastę pujące formy ochrony środowiska, w tym:
1) formy prawne ochrony przyrody powoływane na podstawie ustawy o ochronie przyrody z 16 kwie tn ia 2004 r. (DZ. U. Nr 92, poz.
880), zaznaczone odpowiednim symbole m graficznym na rysunku planu:
a) Nadmorski Park Krajobrazowy, cały obszar połoŜony jest na terenie otulin y Nadmorskie go Parku Krajobrazowego, granica
parku biegnie wzdłuŜ ulicy Gdyńskiej,
b) Obszar Natura 2000 - PLB220005 „Zato ka Pucka” , granica biegnie wzdłuŜ ulicy Gdyńskiej;
2) ostoja chronio nego gatunku pta ków - kolo nia lęgowa czapli siwej „czaplinie c”
3) otulina rezerwatu ” Mecheliń skie Łąki”, od strony wschodniej obszar objęty miejscowym pla nem zagospodarowania graniczy z
rezerwate m przyrody „ Mechelińskie Łąki”,;
4) projektowany obszar Natu ra 2000 PLH 220032 „Zato ka Pucka i Półwysep Helski” .
5) ponadto cały teren połoŜony jest w granicach zbiornika wód podziemnych GZWP – 110 Pradoliny Kaszubskiej i rzeki Redy.
2. Usta la się nastę pujące ustalenia ogólne dotyczące zasad kszta łto wania i ochrony zasobów i walo rów środowiska dla te renu
objęte go pla nem:
1) zakazuje się lokalizacji przedsię wzię ć mogących znacząco oddzia ływać na środowisko w rozumie niu art. 51 usta wy Prawo
ochrony środowiska, wymie nionych w §2 Rozporządzenia R.M. z dnia 9 listo pada 2004 r. w sprawie określania rodzajów
przedsię wzię ć mogących znacząco oddzia ływać na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573);
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2) w zakresie ochrony lito sfery i gle b obowią zuje:
a) ochrona przed zajęciem pod zabudowę gle b pochodzenia organicznego, zabudowę dopuszcza się zgodnie z lin ia mi zabudowy
ustalonymi w pla nie;
b) zakaz wydobywania do celó w gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamienia łości, w tym kopaln ych szczątków roślin i
zwierząt, a takŜe min erałów i bursztynu
3) w zakresie ochrony wód powierzchniowych i podzie mnych obowią zuje:
a) budowa kanalizacji sanitarnej dla projekto wanej zabudowy, zgodnie z zasadami usta lonymi w planie , wyklucza się lo kalizację
nowej zabudowy bez przyłączenia do sieci kanalizacyjnej,
b) zapewnie nie naleŜyte j ochrony przed przedosta waniem się zanieczyszczeń z terenów komunikacyjnych i utwardzonych
poprzez separację zanie czyszczeń. Wyklu cza się zrzut wód opadowych z terenów o uŜytkowaniu powodującym zanieczyszczenie
wód opadowych, do gruntu lub suchych rowów melio racyjnych i bez oczyszczenia do wód powierzchniowych. Powierzchnie
utwardzone zwią zane z obsługą transportu wymagają wyposaŜenia w urządzenia słuŜące oczyszczaniu wód opadowych. Dla
terenów wymagających wyposaŜenia w urządzenia do oczyszczania wód opadowych obowią zuje lo kalizacja separato rów
zanieczyszczeń na działce inwesto ra,
c) zachowanie naturalnej obudowy bio lo gicznej rowów odwadniających i tworzenie stref bufo rowych, w celu redukcji
powie rzchnio wego spływu zanie czyszczeń,
d) wprowadzanie nawierzchni przepuszczalnych i półprzepuszczaln ych na drogach dojazdowych do nowych posesji, terenach
rekreacji i zieleni w szczególn ości na obszarach o nachyle niach przekraczających 5 %;
e) zakaz zmian sto sunków wodnych na, oznaczonych na rysunku planu, te renach podmokłych połoŜonych w sąsiedztwie granic
rezerwatu „ Mecheliń skie Łąki” . Dopuszcza się moŜliwość udroŜnienia istn ie jących rowów melio racyjnych;
4) w zakresie ochrony powie trza i emisji hałasu:
a) zakazuje się lokalizacji obie któw powodujących ponadnormatywną emisję zanie czyszczeń do atmosfery,
b) produkcja ciepła winna się odbywać się w oparciu o niskoemisyjne źródła cie pła,
c) zasto sowane rozwiązania projekto wo-budowlane muszą zapewniać na granicy funkcji mieszkanio wych warunki akustyczne
zgodne z obowiązującymi przepisami;
5) w zakresie ochrony bio sfe ry i krajobrazu:
a) utrzymanie moŜliwie wysokiego udzia łu powierzchni biologicznie czynnej w strukturze przestrzennej całego obszaru,
b) ograniczenie wykorzysta nia te renów połoŜonych w bezpośrednim sąsiedztwie granicy rezerwatu „ Mechelińskie Łąki” oraz osto i
chronio nego gatunku pta ków, w celu zachowania róŜnorodności bio lo gicznej i zachowania warunków w miejscu rozrodu zwierząt
objętych ochroną gatu nkową. Dopuszcza się lo kaln e zmiany stosunków wodnych na terenach przeznaczonych pod zabudowę w
celu poprawy warunków gruntowo – wodnych, po przeprowadzeniu procedury oceny oddzia ływania na środowisko, stwierdzającej
brak oddzia ływania na siedliska chronio ne w pobliskim rezerwacie „ Mechelińskie Łąki” i na obszarze Natura 2000;
c) zachowanie fragmentów otwartego krajobrazu rolno – łąkowego. Obowią zuje zakaz likwid owania i niszczenia zadrzewie ń
śródpolnych, przydroŜnych i nadwodnych, jeŜeli nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnie nia
bezpie czeństwa ruchu drogowego lub wodnego lu b budowy, odbudowy, utrzymania , remontó w lub naprawy urządzeń wodnych;
6) usta lenia ogólne w punkta ch 2)a, 3)a, 3)c, 3d) i 3)e, 5)a, 5)a i 5)b realizowane są na podsta wie ustaleń szczegółowych dla
poszczególn ych te renów.
3. Zasięg uciąŜliwości dla środowiska dzia łalności gospodarczej, prowadzonej na danym terenie , winie n być bezwzglę dnie
ograniczony do granic obszaru, do któ rego inwesto r posia da tytu ł prawny, a znajdujące się w nim pomieszczenia przeznaczone na
pobyt ludzi, winny być wyposaŜone w środki te chniczne ochrony przed tymi ucią Ŝliwościa mi.
4. Realizacja zabudowy na te renach z zalegającym w podłoŜu to rfe m i wysokim zwie rciadłem wód podzie mnych winna uwzglę dnia ć
moŜliwość wystą pienia podtopień; powin no być to brane pod uwagę szczególn ie przy lo kalizacji budynków i projekto waniu ich
rozwią zań archite kto nicznych. Podstawowym warunkie m in westowania na tym terenie jest sporządzenie ekspertyzy geologicznoinŜynie rskie j, zarówno dla obie któ w kubatu rowych jak i urządzeń uzbrojenia terenu, która określi sposób posadowienia i wymagania
konstrukcyjne obie ktu.
§ 10.
Zasady ochrony dzie dzic twa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współc zesnej
1. Ochronie w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi podlega jeden obiekt wpisany do rejestru zabytków, jakim jest dwór (zespół
dworsko-parkowy) nr rej. 441 z dnia 04.01.1972.
2. Na obszarze objętym pla nem nie występują obie kty i obszary będące w ewid encji zabytków WKZ.
3. Dla sta nowisk archeolo gicznych oznaczonych na rysunku pla nu jako obszar A1, A2 i A3 ustala się strefę ochrony konserwato rskie j
stanowisk archeologicznych. W granicach stref dzia łaln ość budowlana winna być poprzedzona badaniami. Zgodnie z obowią zującą
ustawą z dnia 23 lip ca 2003r. o ochronie zabytków (Dz.U. Nr 162 z dnia 17 września 2003r., poz.1568):
1) koszty badań archeologicznych oraz ich dokumentacji pokrywa inwesto r zain teresowany finansowanie m robót budowla nych przy
zabytku (art. 31 ust. 1);
2) szczegółowy zakres i rodzaj niezbędnych badań archeologicznych przy zabytku wojewódzki konserwator zabytków ustala w
drodze decyzji (art. 31 ust. 1).
§ 11.
Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepis ów odrębnych
Pas nadbrzeŜny jest obszarem bezpośredniego zagroŜenia powodzią i lo kalizowane w nim przedsięwzię cia wymagają decyzji
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Dyrektora Urzędu Morskie go zwaln ia jącej z zakazów określo nych w art.82 usta wy Prawo Wodne (t.j. Dz.U. 01.115.1229 z
późnie jszymi zmianami). Teren na wschód od ulicy Gdyńskie j połoŜony jest w pasie ochronnym, stanowiącym część pasa
nadbrzeŜnego. Granice pasa ochronnego na te renie Gminy Kosakowo ustalo ne zostały w Zarządzeniu nr 17 Dyrekto ra Urzędu
Morskie go w Gdyni z dnia 13 paździe rnika 2004 roku. Zgodnie z art. 37 usta wy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich RP i
admin istracji morskie j (tj. Dz.U. z 2003 r. nr 153, poz. 1502) na te renie pasa ochronnego pozwolenia wodnoprawne, decyzje o
warunkach zabudowy i zagospodarowania te renu, decyzje o pozwoleniu na budowę oraz decyzje w sprawie zmian w zalesianiu ,
zadrzewianiu , tworzeniu obwodów łowie ckich wymagają uzgodnienia z właściwym teryto rialnie organem administracji morskie j.
§ 12.
Scala nie i podział nieruchomości
1. Obowią zuje zakaz wydzielania jako odrębnych dzia łek, terenów pod budynkami po obrysie tych budynków, bez wydzie le nia te renu
przynale Ŝnego, nie zbędnego do racjonaln ego korzysta nia z budynku. Wydzie le nie dzia łki po obrysie budynku dopuszcza się jedynie w
sytuacji, gdy na tak wydzielonej dzia łce moŜliwe jest odtworzenie budynku z zachowaniem obowią zujących przepisów.
2. Obowią zuje zakaz dokonywania podzia łów i wydzielania nowych dzia łek wynikających z potrzeb lo kalizacji tymczasowych obie któ w
budowla nych.
3. Przebie g linii rozgraniczających dla celó w opracowań geodezyjnych nale Ŝy określać zgodnie z przebiegie m istn ie jących granic
dzia łek. W przypadku przebie gu lin ii rozgraniczających nie po istniejących granicach dzia łek, nale Ŝy go określa ć poprzez odczyt
graficzny osi linii z rysunku planu.
4. Ustala się następujące warunki podziału te renu ele mentarnego na dzia łki:
1) dla obsługi nie wię cej niŜ 4 nowych dzia łek budowla nych niegraniczących w usta lo nymi w planie ulicami i dojazdami, obowiązuje
wydzielenie dojazdu o szerokości minimaln ej 5 m;
2) dla obsługi co najmniej 5 nowych działek budowlanych nie graniczących w ustalonymi w planie ulicami i dojazdami, obowiązuje
wydzielenie dojazdu o szerokości minimaln ej 8m;
3) w przypadku nie przelo towego układu dojazdów, obowiązuje lokalizacja placu do zawracania samochodów o wymiarach
minimaln ych 12,5mx 12,5 m;
4) powierzchnia terenu przeznaczona pod dojazdy i pla ce nie moŜe przekraczać 15% powie rzchni terenu objętego nowym
podzia łem.
§ 13.
Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich uŜytkowaniu
1. W cią gach komunikacyjnych nale Ŝących zarówno do głównego układu drogowego jak i do wewnętrznego układu drogowego
obowiązuje zagospodarowanie bez barier architektonicznych dla niepełnosprawnych.
2. Zain westowanie i uŜytkowanie istnie jące legaln ie w dniu wejścia w Ŝycie nin ie jszego pla nu uznaje się za zgodne z planem, chyba,
Ŝe usta lenia szczegółowe stanowią inaczej. Niezgodne z planem istn ie jące legalnie budynki mogą być poddawane remontom bez
prawa powiększania kubatury budynku.
3. Wyklucza się rozbudowę obie któw i zespołów zabudowy istn ie jących w dniu uchwalenia nin ie jszego planu i nie spełnia jących
ustaleń nin ie jszego pla nu. Ustalenie to obowią zuje do czasu wyburzenia tych obie któw/ zespołów lub ich przebudowy zgodnej z
ustalenia mi planu.
4. W przypadku przekształcania istnie jącej substancji budowli ochronnych nale Ŝy dokonać uzgodnie nia projektu z właściwym organem
Obrony Cywilnej.
5. Na te renie objętym planem nie występują obszary naraŜone na nie bezpie czeństwo osuwania się mas zie mnych, nie wystę pują
równie Ŝ natu ralne predyspozycje do występowania zjawisk osuwiskowych.
§ 14.
Ustale nia dla systemów komunikacji, zasady ic h modernizacji i rozbudowy
1. Układ dróg publicznych tworzą:
1) ulica klasy Z – zbio rcza, oznaczona na rysunku planu jako KD.Z.01,
2) ulice klasy D – dojazdowe, oznaczone na rysunku planu jako KD.D.
2. Wewnętrzny układ komunikacyjny tworzą dojazdy, ciągi pie szo-jezdne oznaczone na rysunku pla nu.
3. Ustala się przebieg tras rowerowych, usytu owanych w lin ia ch rozgraniczających dróg oznaczonych na rysunku planu jako KD.Z.01,
KD.D.05 i KD.D.10.
4. Zgodnie z zasadami pla nu ochrony rezerwatu Mecheliń skie Łąki usta la się przebie g ście Ŝki dydaktycznej, oznaczonej na rysunku
pla nu.
5. Obowią zuje zaspokojenie potrzeb parkin gowych w granicach własnej działki z zachowaniem następujących wskaźników miejsc
parkingowych:
1) dla zabudowy mie szkaniowej jednorodzinnej woln osto jącej i bliźnia czej 2 mie jsca posto jowe na działce;
2) lo kalizacja jednorodzin nego budynku mieszkaln ego o powierzchni ogólnej wię kszej niŜ 150m2 wymaga zapewnienia
dodatkowo na dzia łce miejsc posto jowych w ilo ści 1 miejsce posto jowe na kaŜde kole jne 30m2 powie rzchni ogólnej budynku;
3) dla pozostałych fo rm zabudowy mie szkaniowej 1 miejsce na 1 mie szkanie;
4) dla innych obiektó w nie mniej niŜ 1 mie jsce na 30m2 powierzchni uŜytkowej obie ktu lub 1 miejsce postojowe na trzech
uŜytkowników / zatrudnio nych;
5) z zapewnienia miejsc postojowych na terenie dzia łki zwalnia się lokale i obie kty usługowe o powie rzchni uŜytkowej do 30m2.
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6. Na wszystkich te renach układu komunikacyjnego obowiązują następujące zasady kszta łto wania przestrzeni publicznych:
1) zasady umieszczania w przestrzeni publicznej obiektó w małej architektury: obie kty małej architektu ry nie mogą powodować
istotn ych ograniczeń w komunikacji kołowej, rowerowej i pieszej oraz nie mogą kolidować z siecia mi i urządzeniami
podzie mnymi;
2) zasady umieszczania w przestrzeni publicznej nośników rekla mowych: zakaz umie szczania wszelkich nośników reklamowych;
3) zasady umie szczania w przestrzeni publicznej tymczasowych obie któw usługowo handlowych: zakaz sytu owania
tymczasowych obiektó w usługowo handlo wych;
4) zasady umie szczania w przestrzeni publicznej urządzeń te chnicznych: urządzenia te chniczne nie mogą powodować isto tnych
ograniczeń w komunikacji kołowej, rowerowej i pieszej oraz nie mogą kolidować z sie ciami i urządzenia mi podzie mnymi;
5) zasady lo kalizacji zie leni: zieleń nie moŜe powodować istotn ych ograniczeń w komunikacji kołowej, rowerowej i pie szej oraz
nie moŜe kolidować z sie ciami i urządzenia mi podzie mnymi.
§ 15.
Ustale nia dla systemów infrastruktury technic znej, zasady ic h modernizacji i rozbudowy
1. Zasady lo kalizacji sie ci i urządzeń infrastruktury technicznej
1) ustala się następujące zasady lokalizacji infrastruktury technicznej, a ta kŜe przebudowy, rozbudowy sie ci i urządzeń
istnie jących:
a) w wyznaczonych pasach technicznych,
b) w liniach rozgraniczających dróg, ulic, dojazdów i ciągów pieszych po uzgodnieniu projektowanego przebiegu z
odpowie dnim zarządcą te renu,
c) na terenach wynikających z lokalizacji uzgodnio nych na etapie projektowania .
d) nie przekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku pla nu wyznaczają pasy techniczne w korytarzach in frastruktu ry
technicznej nie zbędne dla prowadzenia sie ci uzbrojenia terenu usytuowanych poza korytarzami infrastruktury technicznej w
pasach określo nych liniami rozgraniczającymi ulic, dojazdów oraz ciągów pie szych i ście Ŝek rowerowych
2) lin ie rozgraniczające dróg, ulic, dojazdów oraz cią gów pie szych i ścieŜek rowerowych oraz pasów technicznych oznaczonych
na rysunku planu, wyznaczają koryta rze in frastruktu ry technicznej;
3) dla pasów technicznych rezerwuje się te reny określone w ustalenia ch szczegółowych dla te renów ele menta rnych i oznaczone
na rysunku planu.
2. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy syste mu zaopatrzenia w wodę:
1) na te renach przeznaczonych pod zabudowę obowiązuje zaopatrzenie w wodę z gminnej sie ci wodociągowej;
2) zaopatrzenie w wodę istniejącej i projekto wanej zabudowy będzie się odbywać z istniejącego syste mu wodociągowego wsi
Mosty poprzez rozbudowę sie ci wodocią gowej o układzie pie rścienio wo-promie nistym;
3) lokalne ujęcie wody Mosty I pozosta je ja ko awaryjne źródło wody, obszar objęty planem zaopatrywany będzie z ujęcia wody
Mosty II;
4) wodę dla celów p.p oŜ. zapewnia się z istn ie jącej i projekto wanej sieci wodocią gowej, uzbrojonej w hydranty oraz z istniejących
zbio rników p.poŜ.
3. Ustala się następujące zasady rozbudowy i budowy systemu kanalizacji sanita rnej:
1) obowiązuje pełne skanalizowanie obszarów przeznaczonych pod zabudowę i odprowadzenie ście ków bytowo – gospodarczych
i przemysłowych do istn ie jącej oczyszczaln i ście ków „ Dębogórze” poprzez system kanalizacji sanita rnej.
2) ścieki z istniejącej i projektowanej zabudowy odprowadzane będą lokalną kanalizacją grawitacyjno pompową, przewiduje się
budowę czterech lokaln ych przepompowni ścieków, z tego trzy znajdują się poza obszarem opracowania , jednak będą
obsługiwały ten obszar.
3) wyklu cza się zrzut ście ków sanita rnych, przemysłowych, te chnicznych i innych do gruntu i wód powierzchnio wych.
4. Ustala się następujące zasady budowy systemu kanalizacji deszczowej:
1) na te renach projektowanej zabudowy przewid uje się budowę systemu kanalizacji deszczowej odprowadzającej ście ki
deszczowe z te renów zabudowy do istniejących rowów oraz do istniejących cieków,
2) ścieki deszczowe z utwardzonych powierzchni dróg mogą być zebrane w system kanalizacji deszczowej lub mogą być
odprowadzane do zie mi poprzez rowy,
2) wody opadowe na te renach zabudowy mie szkaniowej jednorodzin nej i mie szkaniowo-usługowej mogą być odprowadzane do
kanalizacji deszczowej lu b zagospodarowywane w granicach własnej dzia łki;
3) ścieki deszczowe z te renów usługowo-przemysłowych mogą być odprowadzone do kanalizacji deszczowej jednak przed ich
odprowadzenie m nale Ŝy je oczyścić w urządzenia ch zlokalizowanych w granicach własnego terenu lub zagospodarować w
granicach własnej dzia łki;
4) przed odprowadzenie m wód opadowych do rowów istn ie je moŜliwość ich retencji na terenach zie leni ogólnodostępnej
oznaczonej jako 11/1.1 .ZP, 12/1.1 .ZP, 15/1.1 .ZP, 23/1.1 .ZP, o koniczności jej zasto sowania powin ny zadecydować warunki
techniczne na odprowadzenie wód wydane przez właścicie la /zarządcę rowów,
5) syste m kanalizacji deszczowej powin ien być wyposaŜony w niezbędne, wynikające z przepisów prawa, urządzenia i
rozwią zania chroniące środowisko,
6) na wprowadzenie ścieków deszczowych do środowiska (rowów, cieków) naleŜy uzyskać pozwolenie wodnoprawne.
5. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy syste mu zaopatrzenia w energię ele ktryczną:
1) obowiązuje rozbudowa sie ci i urządzeń przesyłu energii elektrycznej w zakresie nie zbędnym do zaopatrzenia w energię
ele ktryczną zabudowy na terenie całej miejscowości;
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2) budowę sie ci SN i nn realizuje się :
a) w wyznaczonych pasach in frastruktu ry te chnicznej,
b) w lin ia ch rozgraniczających ulic, dojazdów i ciągów pieszych po uzgodnie niu projekto wanego przebiegu z odpowiednim
zarządcą te renu,
c) po in nych trasach wynikających ze szczegółowych uzgodnień na eta pie projekto wania;
3) usta la się zasady lokalizacji sta cji transfo rmatorowych: dopuszcza się budowę nowych stacji transfo rmato rowych i przebudowę
istnie jących, poza wyznaczonymi w nin ie jszym planie , o ile będzie to wynikało z potrzeb odbiorców energii ele ktrycznej.
6. Obowią zuje zaopatrzenie w ciepło z in dywidualnych niskoemisyjnych lub nieemisyjnych źródeł.
7. Obowią zuje zaopatrzenie w gaz z wie jskiej sie ci gazowej lub z indywidualnych źródeł.
8. Obowią zuje utylizacja odpadów stałych poza te renem objętym planem. Regula min gospodarki odpadami komunalnymi sta łymi i
płynnymi oraz utrzymania czysto ści i porządku na terenie gmin y Kosakowo określają sto sowne uchwały Rady Gminy Kosakowo.

Rozdział 3.
Ustale nia szczegółowe dla terenów ele mentarnych znajdujących się na terenie planu
§ 16.
Ustale nia szczegółowe dla terenu 01.R o powierzchni 3,07 ha.
1. Przeznaczenie terenu:
1) podsta wowe przeznaczenie te renu: tereny rolnicze;
2) dopuszcza się :
a) odtwarzanie natu ralnej obudowy bio logicznej cieków i zbiorników wodnych przez zadrzewienia , zakrzaczenia oraz tworzenie
nie przeorywanej darni trawiaste j,
b) wdraŜanie dostępnych programów rolno środowiskowych;
3) wyklu cza się lokalizację zabudowy zagrodowej.
2. Zasady ochrony i kształtowania ła du przestrzennego: zakaz lokalizacji nośników rekla mowych.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:
1) teren znajduje się w granicach Nadmorskiego Parku Krajobrazowego, otulin y rezerwatu „ Mechelińskie Łąki”, obszaru specjalnej
ochrony ptaków Natu ra 2000 PLH 220032 „Zato ka Pucka” , projektowanego obszaru specjalnej ochrony siedlisk Natura 2000 PLH
220032 ; „ Zatoka Pucka i Półwysep Helski” oznaczonych na rysunku planu. Obowiązują zasady zagospodarowania terenu zgodne z
ustalenia mi ogóln ymi zawartymi w § 9;
2) na, oznaczonych na rysunku planu, terenach podmokłych połoŜonych w sąsiedztwie granic rezerwatu „ Mechelińskie Łąki”
obowiązuje zakaz zmian stosunków wodnych. Dopuszcza się moŜliwość udroŜnie nia istniejących rowów melio racyjnych.
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: te ren znajduje się w granicach strefy
ochrony konserwato rskie j stanowisk archeologicznych, oznaczonej na rysunku planu odpowiednim symbole m graficznym.
Obowiązują zasady zagospodarowania terenu zgodne z usta lenia mi ogólnymi zawartymi w §10.
5. Ustale nia dotyczące przestrzeni publicznych: w ciągu ście Ŝki edukacyjnej oznaczonej jako 01/1 0.1 .KDW dopuszcza się
lokalizację elementów in formacji wizualnej - tablic in formacyjnych dotyczących rezerwatu i zasad korzystania ze ście Ŝki a takŜe
oświe tlenie typu ogrodowego i kosze na śmieci.
6. Parametry i wskaźnik i kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: nie usta la się .
7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle gających ochronie na podstawie odrębnych przepis ów: teren
znajduje się w granicach pasa ochronnego, stanowią cego część pasa nadbrzeŜnego, będącego natu raln ą rezerwą pasa
technicznego, na którym wszelka dzia łaln ość ogólnogospodarcza człowieka podle ga określo nym ograniczeniom wynikającym z
potrzeb utrzymania brzegu morskie go. Zgodnie z art.37 ustawy o obszarach morskich RP i admin istracji morskie j z dnia 21 marca
1991 r. (Dz.U. z 2003r. Nr 153, poz.1502) wszelkie zmiany uŜytkowania i zagospodarowania te renu nale Ŝy uzgodnić z właściwym
teryto rialnie organem admin istracji morskie j.
8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: nie ustala się .
9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ogranic zenia w ic h uŜytkowaniu: obowiązuje zakaz lo kalizacji
tymczasowych obiektó w budowlanych.
10. Ustale nia obsługi komunikacyjnej:
1) obowiązuje obsługa komunikacyjna z dróg publicznych i wewnętrznych poza obszarem opracowania pla nu;
2) rezerwuje się te ren oznaczony na rysunku planu jako 01/10.1.KDW dla ciągu pieszego. Ustala się:
a) dostęp ogólny,
b) szerokość w liniach rozgraniczających: maksymaln ie 5 m;
11. Infrastruktura techniczna: nie ustala się.
12. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenów: zakaz lokalizacji tymczasowego zagospodarowania terenu.
13. Stawka procentowa: usta la się stawkę procento wą słuŜącą naliczaniu opłaty, o któ rej mowa w art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 0% dla całego terenu.
§ 17.
Ustale nia szczegółowe dla terenu 02.MU o powierzchni 1,2 4 ha.
1. Przeznaczenie terenu:
1) podsta wowe przeznaczenie te renu: teren zabudowy mieszkanio wo usługowej;
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2) dopuszcza się :
a) lo kalizację zabudowy mieszkanio wej jednorodzinnej,
b) lo kalizację usług komercyjnych i rzemio sła usługowego w fo rmie obie któw i lo kali w budynkach o innej funkcji;
c) lo kalizację budynków zamie szkania zbio rowego związanych ze świa dczenie m usług tu rystycznych w obie ktach hotelarskich,
oraz zaspakajających specyficzne potrzeby mieszkaniowe,
d) lo kalizację zabudowy le tniskowej w fo rmie obie któw rekreacji indywidualn ej spełnia jących wszystkie wymogi pla nu;
3) wyklu cza się lokalizację usług turystycznych w formie kempingów i pól namioto wych.
2. Zasady ochrony i kształtowania ła du przestrzennego:
1) zasady lokalizacji nośników rekla mowych:
a) obowią zuje zakaz umie szczania rekla m emitujących świa tło mogące zakłócać warunki mieszkaniowe w bezpośrednim
sąsie dztwie ,
b) na ele wacjach budynków zabytkowych, oznaczonych na rysunku planu, ustala się zakaz umie szczania rekla m wbudowanych,
c) na pozostałym terenie dopuszcza się lo kalizację reklam wbudowanych o maksymaln ej powierzchni 2m2;
2) poziom usytuowania kondygnacji parteru maksymaln ie 1 m ponad pozio mem projekto wanego lub urządzonego terenu;
3) kale nice budynków: równole głe lub prostopadłe do dróg i dojazdów;
4) kolorystyka dachów: w tonacji naturalnej dachówki ceramicznej, czerni lu b szarości;
5) na te renie elementa rnym znajduje się obie kt o chronio nej kompozycji, oznaczony odpowiednim symbolem graficznym na rysunku
pla nu. Obowiązują zasady zagospodarowania te renu zgodne z usta le niami ogóln ymi zawartymi w § 8.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:
1) obowią zuje zachowanie dopuszczalnych norm hałasu jak na obszarach zabudowy mie szkaniowej jednorodzin nej z usługami
rzemio sła.
2) teren znajduje się w granicach Nadmorskiego Parku Krajobrazowego, otulin y rezerwatu „ Mechelińskie Łąki”, obszaru specjalnej
ochrony ptaków Natu ra 2000 PLH 220032 „Zato ka Pucka” , projektowanego obszaru specjalnej ochrony siedlisk Natura 2000 PLH
220032 „Zato ka Pucka i Półwysep Helski” oznaczonych na rysunku planu. Obowią zują zasady zagospodarowania te renu zgodne z
ustalenia mi ogóln ymi zawartymi w § 9.
4. Zasady ochrony dziedzic twa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:
1) ochronie konserwatorskie j podlega część zespołu dworsko parkowego, znajdująca się w granicach opracowania , oznaczona na
rysunku pla nu odpowiednim symbole m, zespół ten jest wpisany do rejestru zabytków. Obowiązują zasady zagospodarowania te renu
zgodne z usta le niami ogóln ymi zawartymi w § 10;
2) teren znajduje się w granicach strefy ochrony konserwatorskie j stanowisk archeologicznych, oznaczonej na rysunku pla nu
odpowie dnim symbole m graficznym. Obowią zują zasady zagospodarowania terenu zgodne z usta lenia mi ogólnymi zawartymi w § 10.
5. Ustalenia dotyczące przestrzeni public znych: nie usta la się .
6. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźnik ów kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) ustala się następujące lin ie zabudowy, oznaczone na rysunku pla nu:
a) nie przekraczaln a lin ia zabudowy, w odle głości 10m od lin i rozgraniczających drogi powiato wej oznaczonej jako KD.Z.01,
b) nie przekraczaln a lin ia zabudowy, w odle głości 6m od linii rozgraniczających dróg i dojazdów;
2) istn ie jąca zabudowa, usytu owana niezgodnie z ustaloną linią zabudowy moŜe być poddana remontom bez prawa rozbudowy
obiektu lub jego części usytuowanej niezgodnie z ustaloną nieprzekraczalną lin ią zabudowy;
3) wielkość powierzchni zabudowy w sto sunku do powierzchni dzia łki: maksymaln ie 0,3 ;
4) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 60%;
5) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy dla jednego budynku: 200m²;
6) ilość kondygnacji: maksymaln ie dwie kondygnacje nadzie mne, w tym poddasze uŜytkowe;
7) wysokość zabudowy: maksymaln ie 9m;
8) kszta łt dachu: dachy dwuspadowe lu b czte rospadowe o połacia ch nachylonych pod jednakowym kątem;
9) kąt nachyle nia połaci dachowych: 30º-45º.
7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obie któw podle gających ochronie na podstawie odrębnych przepis ów: teren
znajduje się w granicach pasa ochronnego, stanowią cego część pasa nadbrzeŜnego, będącego natu raln ą rezerwą pasa
technicznego, na którym wszelka dzia łaln ość ogólnogospodarcza człowieka podle ga określo nym ograniczeniom wynikającym z
potrzeb utrzymania brzegu morskie go. Zgodnie z art.37 ustawy o obszarach morskich RP i admin istracji morskie j z dnia 21 marca
1991 r. (Dz.U. z 2003r. Nr 153, poz.1502) wszelkie zmiany uŜytkowania i zagospodarowania te renu nale Ŝy uzgodnić z właściwym
teryto rialnie organem admin istracji morskie j.
8. Zasady i warunki scala nia i podzia łu nieruchomości:
1) wielkość nowo wydzie la nych dzia łek dla podstawowego przeznaczenia terenu: minimalnie 1000 m2;
2) szerokość frontó w nowo wydzie la nych dzia łek: dowoln a;
3) kąt połoŜenia granic dzia łek w sto sunku do pasa drogowego: od 80 do 100 stopni.
9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ogranic zenia w ic h uŜytkowaniu: obowiązuje zakaz lo kalizacji
tymczasowych obie któw budowla nych, za wyjątkiem obiektó w do urządzania ogrodów i miejsc przeznaczonych dla rekreacji
mieszkańców.
10. Ustale nia obsługi komunikacyjnej:
1) zakaz lo kalizacji nowych zjazdów z drogi powia towej KD.Z.01;
2) obowiązuje obsługa komunikacyjna z dróg publicznych i wewnętrznych oznaczonych na rysunku pla nu;
3) dla dojazdu oznaczonego na rysunku planu jako 02/1 0.1 .KDW usta la się :
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a) szerokość w istnie jących liniach rozgraniczających,
b) obowiązuje urządzenie jako cią g pie szo-jezdny;
4) obowią zuje zaspokojenie potrzeb parkingowych w granicach własnej działki z zachowanie m wskaźników mie jsc parkin gowych
zgodnie z usta lenia mi ogólnymi zawartymi w § 14.
11. Infrastruktura techniczna:
1) obowiązują ustalenia ogóln e zawarte w § 15;
2) te ren oznaczony na rysunku planu jako wydzie lenie wewnętrzne 02/11.1 .E rezerwuje się dla potrzeb lo kalizacji stacji
transformatorowej.
12. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenów: zakaz lokalizacji tymczasowego zagospodarowania terenu.
13. Stawka procentowa: ustala się sta wkę procentową słuŜącą naliczaniu opłaty, o któ rej mowa w art. 36 ust. 4 usta wy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 10% dla całego terenu.
§ 18.
Ustale nia szczegółowe dla terenu 03.MN o powierzchni 7,4 0 ha.
1. Przeznaczenie terenu:
1) podsta wowe przeznaczenie te renu: tereny zabudowy mieszkanio wej jednorodzin nej;
2) dopuszcza się :
a) lo kalizację lokali przeznaczonych na cele usługowe w budynku o innej funkcji za wyjątkie m gastronomii,
b) lo kalizację budynków zamieszkania zbiorowego związanych ze świadczeniem usług tu rystycznych w obiekta ch hotelarskich,
oraz zaspakajających specyficzne potrzeby mieszkaniowe,
c) lo kalizację zabudowy letn iskowej w formie obiektów rekreacji in dywidualnej spełnia jących wszystkie wymogi planu,
d) na terenie wydzie le nia wewnętrznego oznaczonego jako 03/1.2 dopuszcza się lokalizację zabudowy usługowej w formie
obiektó w i lokali w budynkach o innej funkcji;
3) wyklu cza się: lokalizację usług turystycznych w formie kempingów i pól namioto wych;
4) na terenie oznaczonym jako wydzie lenie wewnętrzne 03/1 .1 .ZP ustala się lokalizację zieleni urządzonej; dopuszcza się tu
zagospodarowanie związane z rekreacyjnym wykorzystaniem terenu tj. ścieŜki piesze, ławki, zadaszone miejsca odpoczynku,
z moŜliwością lo kalizacji zbio rnika rete ncyjnego.
2. Zasady ochrony i kształtowania ła du przestrzennego:
1) zasady lokalizacji nośników rekla mowych:
a) obowią zuje zakaz umieszczania rekla m emitujących świa tło mogące zakłócać warunki mieszkanio we w bezpośrednim
sąsie dztwie ,
b) dopuszcza się lo kalizację rekla m wbudowanych o powie rzchni do 2m2;
2) poziom usytuowania kondygnacji parteru maksymaln ie 1 m ponad pozio mem projekto wanego lub urządzonego terenu;
3) kale nice budynków: równole głe lub prostopadłe do dróg i dojazdów;
4) kolorystyka dachów: w tonacji naturalnej dachówki ceramicznej, czerni lu b szarości.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:
1) obowiązuje zachowanie dopuszczalnych norm hałasu jak na obszarach zabudowy mieszkanio wej jednorodzinnej;
2) ustala się lokalizację powierzchni bio logicznie czynnych oznaczonych na rysunku planu odpowiednim symbole m graficznym;
3) teren znajduje się w granicach Nadmorskiego Parku Krajobrazowego, otulin y rezerwatu „ Mechelińskie Łąki”, obszaru specjalnej
ochrony ptaków Natu ra 2000 PLH 220032 „Zato ka Pucka” , projektowanego obszaru specjalnej ochrony siedlisk Natura 2000 PLH
220032, „Zato ka Pucka i Półwysep Helski” oznaczonych na rysunku planu. Obowią zują zasady zagospodarowania te renu zgodne z
ustalenia mi ogóln ymi zawartymi w §9;
4) realizacja zabudowy na, oznaczonych na rysunku planu, te renach podmokłych winna uwzględniać moŜliwość wystą pienia
podtopień; powin no być to brane pod uwagę szczególnie przy lo kalizacji budynków i projekto waniu ich rozwią zań archite ktonicznych.
Podsta wowym warunkie m inwesto wania na tym terenie jest sporządzenie ekspertyzy geolo giczno-in Ŝynie rskiej, zarówno dla obie któ w
kubatu rowych jak i urządzeń uzbrojenia terenu, która określi sposób posadowienia i wymagania konstrukcyjne obie ktu .
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: te ren znajduje się w granicach strefy
ochrony konserwato rskie j stanowisk archeologicznych, oznaczonej na rysunku planu odpowiednim symbole m graficznym.
Obowiązują zasady zagospodarowania terenu zgodne z usta lenia mi ogólnymi zawartymi w §10.
5. Ustale nia dotyczące przestrzeni publicznych: w ciągu ście Ŝki edukacyjnej oznaczonej jako 03/1 0.8.KDW dopuszcza się
lokalizację ele mentów info rmacji wizualnej - tablic in formacyjnych dotyczących rezerwatu i zasad korzysta nia ze ście Ŝki.
6. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźnik ów kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) ustala się następujące lin ie zabudowy, oznaczone na rysunku pla nu:
a) nie przekraczaln a lin ia zabudowy, w odle głości 10m od lin i rozgraniczających drogi powiato wej oznaczonej jako KD.Z.01,
b) nie przekraczaln a lin ia zabudowy, w odle głości 6m od linii rozgraniczających dróg i dojazdów,
c) nie przekraczalna lin ia zabudowy od kolonii lęgowej czapli siwej znajdującej się na te renie elementa rnym 05.ZL w odle głości
40m od granicy z tym terenem;
2) istn ie jąca zabudowa, usytu owana niezgodnie z ustaloną linią zabudowy moŜe być poddana remontom bez prawa rozbudowy
obiektu lub jego części usytuowanej niezgodnie z ustaloną nieprzekraczalną lin ią zabudowy;
3) wielkość powierzchni zabudowy w sto sunku do powierzchni dzia łki: maksymaln ie 0,2 5;
4) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 65%;
5) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy dla jednego budynku: 200m²;
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6) ilość kondygnacji: maksymaln ie dwie kondygnacje nadzie mne, w tym poddasze uŜytkowe;
7) wysokość zabudowy: maksymaln ie 9m;
8) kszta łt dachu: dachy dwuspadowe lu b czte rospadowe o połacia ch nachylonych pod jednakowym kątem;
9) kąt nachyle nia połaci dachowych: 30º-45º.
7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obie któw podle gających ochronie na podstawie odrębnych przepis ów: teren
znajduje się w granicach pasa ochronnego, stanowią cego część pasa nadbrzeŜnego, będącego natu raln ą rezerwą pasa
technicznego, na którym wszelka dzia łaln ość ogólnogospodarcza człowieka podle ga określo nym ograniczeniom wynikającym z
potrzeb utrzymania brzegu morskie go. Zgodnie z art.37 ustawy o obszarach morskich RP i admin istracji morskie j z dnia 21 marca
1991 r. (Dz.U. z 2003r. Nr 153, poz.1502) wszelkie zmiany uŜytkowania i zagospodarowania te renu nale Ŝy uzgodnić z właściwym
teryto rialnie organem admin istracji morskie j.
8. Zasady i warunki scala nia i podzia łu nieruchomości:
1) wielkość nowo wydzie la nych dzia łek dla podstawowego przeznaczenia terenu: minimalnie 800 m2;
2) szerokość frontó w nowo wydzie la nych dzia łek: dowoln a;
3) kąt połoŜenia granic dzia łek w sto sunku do pasa drogowego: od 80 do 100 stopni;
4) ustala się następujące warunki podziału te renu ele menta rnego na dzia łki:
a) dla obsługi nie wię cej niŜ 4 nowych działek budowlanych nie graniczących w ustalonymi w pla nie ulicami i dojazdami,
obowiązuje wydzie lenie dojazdu o szerokości minimalnej 8m,
b) dla obsługi co najmniej 5 nowych działek budowlanych nie graniczących w usta lonymi w planie ulicami i dojazdami, obowiązuje
wydzielenie dojazdu o szerokości minimaln ej 10m,
c) w przypadku nieprzeloto wego układu dojazdów, obowią zuje lo kalizacja pla cu do zawracania samochodów o wymiarach
minimaln ych 12,5mx 12,5 m.
9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ogranic zenia w ic h uŜytkowaniu: obowiązuje zakaz lo kalizacji
tymczasowych obie któw budowla nych, za wyjątkiem obiektó w do urządzania ogrodów i miejsc przeznaczonych dla rekreacji
mieszkańców.
10. Ustale nia obsługi komunikacyjnej:
1) zakaz lo kalizacji nowych zjazdów z drogi powia towej KD.Z.01;
2) obowiązuje obsługa komunikacyjna z dróg publicznych i wewnętrznych oznaczonych na rysunku pla nu;
3) rezerwuje się teren oznaczony na rysunku planu jako 03/1 0.1 .KDW, 03/1 0.2 .KDW, 03/1 0.3 .KDW, 03/1 0.4 .KDW, 03/10.5 .KDW,
03/1 1.KDW, 03/1 0.7 .KDW dla dojazdów. Ustala się:
a) dostęp ogólny,
b) szerokość w liniach rozgraniczających: minimalnie 5 m, wg rysunku planu,
c) obowią zuje urządzenie jako ciąg pieszo jezdny;
4) rezerwuje się te ren oznaczony na rysunku planu jako 03/10.8.KDW dla ścieŜki edukacyjnej. Usta la się :
a) dostęp ogólny,
b) szerokość w liniach rozgraniczających: maksymaln ie 5 m;
5) obowią zuje zaspokojenie potrzeb parkingowych w granicach własnej działki z zachowanie m wskaźników mie jsc parkin gowych
zgodnie z usta lenia mi ogólnymi zawartymi w § 14.
11. Infrastruktura techniczna:
1) obowiązują ustalenia ogóln e zawarte w § 15;
2) te ren oznaczony na rysunku planu jako wydzielenie wewnętrzne 03/1 1.1 .W rezerwuje się dla potrzeb lo kalizacji ujęcia wody.
12. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenów: zakaz lokalizacji tymczasowego zagospodarowania terenu.
13. Stawka procentowa: ustala się sta wkę procentową słuŜącą naliczaniu opłaty, o któ rej mowa w art. 36 ust. 4 usta wy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 10% dla całego terenu.
§ 19.
Ustale nia szczegółowe dla terenu 04.MN o powierzchni 1,0 0 ha.
1. Przeznaczenie terenu:
1) podsta wowe przeznaczenie te renu: tereny zabudowy mieszkanio wej jednorodzin nej;
2) dopuszcza się :
a) lo kalizację lokali przeznaczonych na cele usługowe w budynku o innej funkcji za wyjątkie m gastronomii,
b) lo kalizację budynków zamieszkania zbiorowego związanych ze świadczenie m usług tu rystycznych w obiektach hotelarskich,
oraz zaspakajających specyficzne potrzeby mieszkaniowe,
c) lo kalizację zabudowy letn iskowej w formie obiektów rekreacji in dywidualnej spełnia jących wszystkie wymogi planu,
d) na te renie wydzie lenia wewnętrznego oznaczonego jako 04/1.1 dopuszcza się lokalizację zabudowy usługowej w formie
obiektó w i lokali w budynkach o innej funkcji;
3) wyklu cza się lokalizację usług turystycznych w formie kempingów i pól namioto wych.
2. Zasady ochrony i kształtowania ła du przestrzennego:
1) zasady lokalizacji nośników rekla mowych:
a) obowią zuje zakaz umie szczania rekla m emitujących świa tło mogące zakłócać warunki mieszkaniowe w bezpośrednim
sąsie dztwie ,
b) dopuszcza się lo kalizację rekla m wbudowanych o powie rzchni do 2m2;
2) poziom usytuowania kondygnacji parteru maksymaln ie 1m ponad pozio mem projekto wanego lub urządzonego terenu;
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3) kale nice budynków: równole głe lub prostopadłe do dróg i dojazdów;
4) kolorystyka dachów: w tonacji naturalnej dachówki ceramicznej, czerni lu b szarości.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:
1) obowiązuje zachowanie dopuszczalnych norm hałasu jak na obszarach zabudowy mieszkanio wej jednorodzinnej;
2) obowią zuje zachowanie terenu oznaczonego na rysunku planu jako wydzie lenie wewnętrzne 04/3.1 jako powie rzchni bio logicznie
czynnej, zaleca się wprowadzenie zadrzewie ń w formie zwartych grup drzew i krzewów o powierzchni minimaln ie 80m² kaŜda,
gatu nków odpowiednich geograficznie i sie dliskowo, zajmujących nie mniej niŜ 75% powierzchni tego te renu;
3) teren znajduje się w granicach Nadmorskiego Parku Krajobrazowego, otulin y rezerwatu „ Mechelińskie Łąki”, obszaru specjalnej
ochrony ptaków Natu ra 2000 PLH 220032 „Zato ka Pucka””, projektowanego obszaru specjalnej ochrony sie dlisk Natu ra 2000 PLH
220032 ; „ Zatoka Pucka i Półwysep Helski” oznaczonych na rysunku planu. Obowiązują zasady zagospodarowania terenu zgodne z
ustalenia mi ogóln ymi zawartymi w § 9;
4) realizacja zabudowy na, oznaczonych na rysunku planu terenach podmokłych winna uwzględnia ć moŜliwość wystą pienia
podtopień; powin no być to brane pod uwagę szczególnie przy lo kalizacji budynków i projekto waniu ich rozwią zań archite ktonicznych.
Podsta wowym warunkie m inwesto wania na tym terenie jest sporządzenie ekspertyzy geolo giczno-in Ŝynie rskiej, zarówno dla obie któ w
kubatu rowych jak i urządzeń uzbrojenia terenu, która określi sposób posadowienia i wymagania konstrukcyjne obie ktu .
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: te ren znajduje się w granicach strefy
ochrony konserwato rskie j stanowisk archeologicznych, oznaczonej na rysunku planu odpowiednim symbole m graficznym.
Obowiązują zasady zagospodarowania terenu zgodne z usta lenia mi ogólnymi zawartymi w § 10.
5. Ustalenia dotyczące przestrzeni public znych: nie usta la się .
6. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźnik ów kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) ustala się następujące lin ie zabudowy, oznaczone na rysunku pla nu:
a) nie przekraczaln a lin ia zabudowy, w odle głości 10m od lin i rozgraniczających drogi powiato wej oznaczonej jako KD.Z.01,
b) nie przekraczaln a lin ia zabudowy, w odle głości 6m od linii rozgraniczających dróg i dojazdów,
c) nieprzekraczalna tyln a lin ia zabudowy zgodnie z rysunkie m pla nu;
c) nie przekraczalna lin ia zabudowy od kolonii lęgowej czapli siwej znajdującej się na te renie elementa rnym 05.ZL w odle głości
40m od granicy z tym terenem;
2) istn ie jąca zabudowa, usytu owana niezgodnie z ustaloną linią zabudowy moŜe być poddana remontom bez prawa rozbudowy
obiektu lub jego części usytuowanej niezgodnie z ustaloną nieprzekraczalną lin ią zabudowy;
3) wielkość powierzchni zabudowy w sto sunku do powierzchni dzia łki: maksymaln ie 0,2 ;
4) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 70%;
5) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy dla jednego budynku: 200m²;
6) ilość kondygnacji: maksymaln ie dwie kondygnacje nadzie mne, w tym poddasze uŜytkowe;
7) wysokość zabudowy: maksymaln ie 9m;
8) kszta łt dachu: dachy dwuspadowe lu b czte rospadowe o połacia ch nachylonych pod jednakowym kątem;
9) kąt nachyle nia połaci dachowych: 30º-45º.
7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obie któw podle gających ochronie na podstawie odrębnych przepis ów: teren
znajduje się w granicach pasa ochronnego, stanowią cego część pasa nadbrzeŜnego, będącego natu raln ą rezerwą pasa
technicznego, na którym wszelka dzia łaln ość ogólnogospodarcza człowieka podle ga określo nym ograniczeniom wynikającym z
potrzeb utrzymania brzegu morskie go. Zgodnie z art.37 ustawy o obszarach morskich RP i admin istracji morskie j z dnia 21 marca
1991 r. (Dz.U. z 2003r. Nr 153, poz.1502) wszelkie zmiany uŜytkowania i zagospodarowania te renu nale Ŝy uzgodnić z właściwym
teryto rialnie organem admin istracji morskie j.
8. Zasady i warunki scala nia i podzia łu nieruchomości:
1) wielkość nowo wydzie la nych dzia łek dla podstawowego przeznaczenia terenu: minimalnie 2000 m2;
2) szerokość frontó w nowo wydzie la nych dzia łek: dowoln a;
3) kąt połoŜenia granic dzia łek w sto sunku do pasa drogowego: od 80 do 100 stopni.
9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ogranic zenia w ic h uŜytkowaniu: obowiązuje zakaz lo kalizacji
tymczasowych obie któw budowla nych, za wyjątkiem obiektó w do urządzania ogrodów i miejsc przeznaczonych dla rekreacji
mieszkańców.
10. Ustale nia obsługi komunikacyjnej:
1) zakaz lo kalizacji nowych zjazdów z drogi powia towej KD.Z.01;
2) obowiązuje obsługa komunikacyjna z dróg publicznych i wewnętrznych oznaczonych na rysunku pla nu;
3) rezerwuje się te ren oznaczony na rysunku planu jako 04/10.1.KDW dla dojazdu. Usta la się :
a) dostęp ogólny,
b) szerokość w liniach rozgraniczających: minimalnie 5 m, wg rysunku planu,
c) obowią zuje urządzenie jako ciąg pieszo jezdny;
4) obowią zuje zaspokojenie potrzeb parkingowych w granicach własnej działki z zachowanie m wskaźników mie jsc parkin gowych
zgodnie z usta lenia mi ogólnymi zawartymi w § 14.
11. Infrastruktura techniczna: obowią zują usta le nia ogólne zawarte w § 15.
12. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenów: zakaz lokalizacji tymczasowego zagospodarowania terenu.
13. Stawka procentowa: ustala się sta wkę procentową słuŜącą naliczaniu opłaty, o któ rej mowa w art. 36 ust. 4 usta wy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 10% dla całego terenu.
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§ 20.
Ustale nia szczegółowe dla terenu 05.ZL o powierzchni 2,7 9 ha.
1. Przeznaczenie terenu: tereny la sów.
2. Zasady ochrony i kształtowania ła du przestrzennego: zakaz lokalizacji nośników rekla mowych.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:
1) teren znajduje się w granicach Nadmorskiego Parku Krajobrazowego, otulin y rezerwatu „ Mechelińskie Łąki”, obszaru specjalnej
ochrony ptaków Natu ra 2000 PLH 220032 „Zato ka Pucka” , projektowanego obszaru specjalnej ochrony siedlisk Natura 2000 PLH
220032 ; „ Zatoka Pucka i Półwysep Helski” oznaczonych na rysunku planu. Obowiązują zasady zagospodarowania terenu zgodne z
ustalenia mi ogóln ymi zawartymi w § 9;
2) na te renie tym znajduje się kolo nia lęgowa czapli siwej (tzw. „ czaplin ie c”), któ ra stanowi ostoję chronionego gatunku pta ków;
3) na, oznaczonych na rysunku planu, terenach podmokłych połoŜonych w sąsiedztwie granic rezerwatu „ Mechelińskie Łąki”
obowiązuje zakaz zmian stosunków wodnych. Dopuszcza się moŜliwość udroŜnie nia istniejących rowów melio racyjnych.
4. Zasady ochrony dziedzic twa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: nie usta la się .
5. Ustalenia dotyczące przestrzeni public znych: nie usta la się .
6. Parametry i wskaźnik i kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: nie usta la się .
7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle gających ochronie na podstawie odrębnych przepisów teren
znajduje się w granicach pasa ochronnego, stanowią cego część pasa nadbrzeŜnego, będącego natu raln ą rezerwą pasa
technicznego, na którym wszelka dzia łaln ość ogólnogospodarcza człowieka podle ga określo nym ograniczeniom wynikającym z
potrzeb utrzymania brzegu morskie go. Zgodnie z art.37 ustawy o obszarach morskich RP i admin istracji morskie j z dnia 21 marca
1991 r. (Dz.U. z 2003r. Nr 153, poz.1502) wszelkie zmiany uŜytkowania i zagospodarowania te renu nale Ŝy uzgodnić z właściwym
teryto rialnie organem admin istracji morskie j.
8. Zasady i warunki scala nia i podzia łu nieruchomości: nie ustala się.
9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ogranic zenia w ic h uŜytkowaniu: obowiązuje zakaz lo kalizacji
tymczasowych obiektó w budowlanych.
10. Ustale nia obsługi komunikacyjnej: nie ustala się .
11. Infrastruktura techniczna: nie ustala się.
12. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenów: zakaz lokalizacji tymczasowego zagospodarowania terenu.
13. Stawka procentowa: usta la się stawkę procento wą słuŜącą naliczaniu opłaty, o któ rej mowa w art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 0% dla całego terenu.
§ 21.
Ustale nia szczegółowe dla terenu 06.R o powierzchni 19,61 ha.
1. Przeznaczenie terenu:
1) podsta wowe przeznaczenie te renu: tereny rolnicze;
2) dopuszcza się :
a) odtwarzanie natu ralnej obudowy bio logicznej cieków i zbiorników wodnych przez zadrzewienia , zakrzaczenia oraz tworzenie
nie przeorywanej darni trawiaste j,
b) wdraŜanie dostępnych programów rolno środowiskowych;
3) wyklu cza się lokalizację zabudowy zagrodowej.
2. Zasady ochrony i kształtowania ła du przestrzennego:
1) obowiązuje zachowanie niezakłóconego wid oku z ciągu widokowego oznaczonego na rysunku pla nu;
2) zakaz lo kalizacji nośników rekla mowych.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:
1) teren znajduje się w granicach Nadmorskiego Parku Krajobrazowego, otulin y rezerwatu „ Mechelińskie Łąki”, obszaru specjalnej
ochrony ptaków Natu ra 2000 PLH 220032 „Zato ka Pucka” , projektowanego obszaru specjalnej ochrony siedlisk Natura 2000 PLH
220032 ; „ Zatoka Pucka i Półwysep Helski” oznaczonych na rysunku planu. Obowiązują zasady zagospodarowania terenu zgodne z
ustalenia mi ogóln ymi zawartymi w § 9;
2) na, oznaczonych na rysunku pla nu te renach podmokłych połoŜonych w sąsie dztwie granic rezerwatu „ Mechelińskie Łąki”
obowiązuje zakaz zmian stosunków wodnych. Dopuszcza się moŜliwość udroŜnie nia istniejących rowów melio racyjnych.
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: te ren znajduje się w granicach strefy
ochrony konserwato rskie j stanowisk archeologicznych, oznaczonej na rysunku planu odpowiednim symbole m graficznym.
Obowiązują zasady zagospodarowania terenu zgodne z usta lenia mi ogólnymi zawartymi w §10.
5. Ustale nia dotyczące przestrzeni publicznych: w ciągu ście Ŝki edukacyjnej oznaczonej jako 06/1 0.1 .KDW dopuszcza się
lokalizację ele mentó w in fo rmacji wizualn ej - tablic in formacyjnych dotyczących rezerwatu i zasad korzystania ze ście Ŝki oraz pla tformy
obserwacyjnej (maksymalnie do 1,5 m wysokości), oznaczonej odpowiednim symbole m na rysunku planu.
6. Parametry i wskaźnik i kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: nie usta la się .
7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle gających ochronie na podstawie odrębnych przepis ów: teren
znajduje się w granicach pasa ochronnego, stanowią cego część pasa nadbrzeŜnego, będącego natu raln ą rezerwą pasa
technicznego, na którym wszelka dzia łaln ość ogólnogospodarcza człowieka podle ga określo nym ograniczeniom wynikającym z
potrzeb utrzymania brzegu morskie go. Zgodnie z art.37 ustawy o obszarach morskich RP i admin istracji morskie j z dnia 21 marca
1991 r. (Dz.U. z 2003r. Nr 153, poz.1502) wszelkie zmiany uŜytkowania i zagospodarowania te renu nale Ŝy uzgodnić z właściwym
teryto rialnie organem admin istracji morskie j.
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8. Zasady i warunki scala nia i podzia łu nieruchomości: nie ustala się.
9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ogranic zenia w ic h uŜytkowaniu: obowiązuje zakaz lo kalizacji
tymczasowych obiektó w budowlanych.
10. Ustalenia obsługi komunikacyjnej: rezerwuje się teren oznaczony na rysunku planu jako 06/10.1.KDW, 06/10.2.KDW dla cią gu
pie szego. Usta la się :
a) dostęp ogólny,
b) szerokość w liniach rozgraniczających: minimalnie 5 m, wg rysunku planu,
11. Infrastruktura techniczna: nie ustala się.
12. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenów: zakaz lokalizacji tymczasowego zagospodarowania terenu.
13. Stawka procentowa: usta la się stawkę procento wą słuŜącą naliczaniu opłaty, o któ rej mowa w art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 0% dla całego terenu.
§ 22.
Ustale nia szczegółowe dla terenu 07.MN o powierzchni 1,5 0 ha.
1. Przeznaczenie terenu:
1) podsta wowe przeznaczenie te renu: tereny zabudowy mieszkanio wej jednorodzin nej;
2) dopuszcza się :
a) lo kalizację lokali przeznaczonych na cele usługowe w budynku o innej funkcji za wyjątkie m gastronomii,
b) lo kalizację budynków zamieszkania zbiorowego związanych ze świadczenie m usług tu rystycznych w obiektach hotelarskich,
oraz zaspakajających specyficzne potrzeby mieszkaniowe,
c) lo kalizację zabudowy letn iskowej w formie obiektów rekreacji in dywidualnej spełnia jących wszystkie wymogi planu,
d) na te renie wydzie lenia wewnętrznego oznaczonego jako 07/1.1 dopuszcza się lokalizację zabudowy usługowej w formie
obiektó w i lokali w budynkach o innej funkcji;
3) wyklu cza się lokalizację usług turystycznych w formie kempingów i pól namioto wych.
2. Zasady ochrony i kształtowania ła du przestrzennego:
1) zasady lokalizacji nośników rekla mowych:
a) obowią zuje zakaz umie szczania rekla m emitujących świa tło mogące zakłócać warunki mieszkaniowe w bezpośrednim
sąsie dztwie ,
b) dopuszcza się lo kalizację rekla m wbudowanych o powie rzchni do 2m2;
2) poziom usytuowania kondygnacji parteru maksymaln ie 1m ponad pozio mem projekto wanego lub urządzonego terenu;
3) kale nice budynków: równole głe lub prostopadłe do dróg i dojazdów;
4) kolorystyka dachów: w tonacji naturalnej dachówki ceramicznej, czerni lu b szarości.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:
1) obowiązuje zachowanie dopuszczalnych norm hałasu jak na obszarach zabudowy mieszkanio wej jednorodzinnej;
2) obowią zuje zachowanie terenu oznaczonego na rysunku planu jako wydzie lenie wewnętrzne 07/3.1 jako powie rzchni bio logicznie
czynnej, dopuszcza się wykorzysta nie terenu dla urządzenia ciągów pieszych, zale ca się wprowadzenie zadrzewień w formie
zwartych grup drzew i krzewów o powie rzchni minimalnie 80m² kaŜda, gatunków odpowie dnich geograficznie i siedliskowo,
zajmujących nie mnie j niŜ 75% powie rzchni tego terenu;
3) obowiązuje nasadzenie szpalerów drzew liścia stych zgodnie z rysunkiem planu.
4) teren znajduje się w granicach Nadmorskiego Parku Krajobrazowego, otulin y rezerwatu „ Mechelińskie Łąki”, obszaru specjalnej
ochrony ptaków Natu ra 2000 PLH 220032 „Zato ka Pucka” , projektowanego obszaru specjalnej ochrony siedlisk Natura 2000 PLH
220032 ; „ Zatoka Pucka i Półwysep Helski” oznaczonych na rysunku planu. Obowiązują zasady zagospodarowania terenu zgodne z
ustalenia mi ogóln ymi zawartymi w § 9.
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: te ren znajduje się w granicach strefy
ochrony konserwato rskie j stanowisk archeologicznych, oznaczonej na rysunku planu odpowiednim symbole m graficznym.
Obowiązują zasady zagospodarowania terenu zgodne z usta lenia mi ogólnymi zawartymi w § 10.
5. Ustalenia dotyczące przestrzeni public znych: nie usta la się .
6. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźnik ów kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) ustala się następujące lin ie zabudowy, oznaczone na rysunku pla nu:
a) nie przekraczaln a lin ia zabudowy, w odle głości 10m od lin i rozgraniczających drogi powiato wej oznaczonej jako KD.Z.01,
b) nie przekraczaln a lin ia zabudowy, w odle głości 6m od linii rozgraniczających dróg i dojazdów,
c) nieprzekraczalna tyln a lin ia zabudowy zgodnie z rysunkie m pla nu;
2) istn ie jąca zabudowa, usytu owana niezgodnie z ustaloną linią zabudowy moŜe być poddana remontom bez prawa rozbudowy
obiektu lub jego części usytuowanej niezgodnie z ustaloną nieprzekraczalną lin ią zabudowy;
3) wielkość powierzchni zabudowy w sto sunku do powierzchni dzia łki: maksymaln ie 0,2 5;
4) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 65%;
5) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy dla jednego budynku: 200m²;
6) ilość kondygnacji: maksymaln ie dwie kondygnacje nadzie mne, w tym poddasze uŜytkowe;
7) wysokość zabudowy: maksymaln ie 9m;
8) kszta łt dachu: dachy dwuspadowe lu b czte rospadowe o połacia ch nachylonych pod jednakowym kątem;
9) kąt nachyle nia połaci dachowych: 30º-45º.
7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obie któw podle gających ochronie na podstawie odrębnych przepis ów: teren

16/34

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
NIERUCHOMOŚCI POŁOśONYCH W MOSTACH NA PÓŁNOC OD KANAŁU ZRZUTOWEGO OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

znajduje się w granicach pasa ochronnego, stanowią cego część pasa nadbrzeŜnego, będącego natu raln ą rezerwą pasa
technicznego, na którym wszelka dzia łaln ość ogólnogospodarcza człowieka podle ga określo nym ograniczeniom wynikającym z
potrzeb utrzymania brzegu morskie go. Zgodnie z art.37 ustawy o obszarach morskich RP i admin istracji morskie j z dnia 21 marca
1991 r. (Dz.U. z 2003r. Nr 153, poz.1502) wszelkie zmiany uŜytkowania i zagospodarowania te renu nale Ŝy uzgodnić z właściwym
teryto rialnie organem admin istracji morskie j.
8. Zasady i warunki scala nia i podzia łu nieruchomości:
1) wielkość nowo wydzie la nych dzia łek dla podstawowego przeznaczenia terenu: minimalnie 800 m2;
2) szerokość frontó w nowo wydzie la nych dzia łek: dowoln a;
3) kąt połoŜenia granic dzia łek w sto sunku do pasa drogowego: od 80 do 100 stopni.
9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ogranic zenia w ic h uŜytkowaniu: obowiązuje zakaz lo kalizacji
tymczasowych obie któw budowla nych, za wyjątkiem obiektó w do urządzania ogrodów i miejsc przeznaczonych dla rekreacji
mieszkańców.
10. Ustale nia obsługi komunikacyjnej:
1) zakaz lo kalizacji nowych zjazdów z drogi powia towej KD.Z.01;
2) obowiązuje obsługa komunikacyjna z dróg publicznych i wewnętrznych oznaczonych na rysunku pla nu;
3) rezerwuje się te ren oznaczony na rysunku planu jako 07/10.1.KDW, 07/10.2 .KDW dla dojazdów. Ustala się:
a) dostęp ogólny,
b) szerokość w liniach rozgraniczających: minimalnie 5 m, wg rysunku planu,
c) obowią zuje urządzenie jako ciąg pieszo jezdny;
4) obowią zuje zaspokojenie potrzeb parkingowych w granicach własnej działki z zachowanie m wskaźników mie jsc parkin gowych
zgodnie z usta lenia mi ogólnymi zawartymi w § 14.
11. Infrastruktura techniczna: obowią zują usta le nia ogólne zawarte w § 15.
12. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenów: zakaz lokalizacji tymczasowego zagospodarowania terenu.
13. Stawka procentowa: ustala się sta wkę procentową słuŜącą naliczaniu opłaty, o któ rej mowa w art. 36 ust. 4 usta wy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 10% dla całego terenu.
§ 23.
Ustale nia szczegółowe dla terenu 08.MN o powierzchni 2,0 5 ha.
1. Przeznaczenie terenu:
1) podsta wowe przeznaczenie te renu: tereny zabudowy mieszkanio wej jednorodzin nej;
2) dopuszcza się :
a) lo kalizację lokali przeznaczonych na cele usługowe w budynku o innej funkcji za wyjątkie m gastronomii,
b) lo kalizację budynków zamieszkania zbiorowego związanych ze świadczenie m usług tu rystycznych w obiektach hotelarskich,
oraz zaspakajających specyficzne potrzeby mieszkaniowe,
c) lo kalizację zabudowy letn iskowej w formie obiektów rekreacji in dywidualnej spełnia jących wszystkie wymogi planu;
3) wyklu cza się lokalizację usług turystycznych w formie kempingów i pól namioto wych.
2. Zasady ochrony i kształtowania ła du przestrzennego:
1) zasady lokalizacji nośników rekla mowych:
a) obowią zuje zakaz umie szczania rekla m emitujących świa tło mogące zakłócać warunki mieszkaniowe w bezpośrednim
sąsie dztwie ,
b) dopuszcza się lo kalizację rekla m wbudowanych o powie rzchni do 2m2;
2) poziom usytuowania kondygnacji parteru maksymaln ie 1m ponad pozio mem projekto wanego lub urządzonego terenu;
3) kale nice budynków: równole głe lub prostopadłe do dróg i dojazdów;
4) kolorystyka dachów: w tonacji naturalnej dachówki ceramicznej, czerni lu b szarości.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:
1) obowiązuje zachowanie dopuszczalnych norm hałasu jak na obszarach zabudowy mieszkanio wej jednorodzinnej;
2) obowią zuje zachowanie terenu oznaczonego na rysunku planu jako wydzie lenie wewnętrzne 08/3.1 jako powie rzchni bio logicznie
czynnej, dopuszcza się wykorzysta nie terenu dla urządzenia ciągów pieszych, zale ca się wprowadzenie zadrzewień w formie
zwartych grup drzew i krzewów o powie rzchni minimalnie 80m² kaŜda, gatunków odpowie dnich geograficznie i siedliskowo,
zajmujących nie mnie j niŜ 75% powie rzchni tego terenu.
3) teren znajduje się w granicach Nadmorskiego Parku Krajobrazowego, otulin y rezerwatu „ Mechelińskie Łąki”, obszaru specjalnej
ochrony ptaków Natu ra 2000 PLH 220032 „Zato ka Pucka” , projektowanego obszaru specjalnej ochrony siedlisk Natura 2000 PLH
220032 ; „ Zatoka Pucka i Półwysep Helski” oznaczonych na rysunku planu. Obowiązują zasady zagospodarowania terenu zgodne z
ustalenia mi ogóln ymi zawartymi w § 9.
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: te ren znajduje się w granicach strefy
ochrony konserwato rskie j stanowisk archeologicznych, oznaczonej na rysunku planu odpowiednim symbole m graficznym.
Obowiązują zasady zagospodarowania terenu zgodne z usta lenia mi ogólnymi zawartymi w § 10.
5. Ustalenia dotyczące przestrzeni public znych: nie usta la się .
6. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźnik ów kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) ustala się następujące lin ie zabudowy, oznaczone na rysunku pla nu:
a) nie przekraczaln a lin ia zabudowy, w odle głości 6m od linii rozgraniczających dróg i dojazdów,
b) nie przekraczaln a tylna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
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2) istn ie jąca zabudowa, usytu owana niezgodnie z ustaloną linią zabudowy moŜe być poddana remontom bez prawa rozbudowy
obiektu lub jego części usytuowanej niezgodnie z ustaloną nieprzekraczalną lin ią zabudowy;
3) wielkość powierzchni zabudowy w sto sunku do powierzchni dzia łki: maksymaln ie 0,2 5;
4) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 65%;
5) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy dla jednego budynku: 200m²;
6) ilość kondygnacji: maksymaln ie dwie kondygnacje nadzie mne, w tym poddasze uŜytkowe;
7) wysokość zabudowy: maksymaln ie 9m;
8) kszta łt dachu: dachy dwuspadowe lu b czte rospadowe o połacia ch nachylonych pod jednakowym kątem;
9) kąt nachyle nia połaci dachowych: 30º-45º.
7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obie któw podle gających ochronie na podstawie odrębnych przepis ów: teren
znajduje się w granicach pasa ochronnego, stanowią cego część pasa nadbrzeŜnego, będącego natu raln ą rezerwą pasa
technicznego, na którym wszelka dzia łaln ość ogólnogospodarcza człowieka podle ga określo nym ograniczeniom wynikającym z
potrzeb utrzymania brzegu morskie go. Zgodnie z art.37 ustawy o obszarach morskich RP i admin istracji morskie j z dnia 21 marca
1991 r. (Dz.U. z 2003r. Nr 153, poz.1502) wszelkie zmiany uŜytkowania i zagospodarowania te renu nale Ŝy uzgodnić z właściwym
teryto rialnie organem admin istracji morskie j.
8. Zasady i warunki scala nia i podzia łu nieruchomości:
1) wielkość nowo wydzie la nych dzia łek dla podstawowego przeznaczenia terenu: minimalnie 800 m2;
2) szerokość frontó w nowo wydzie la nych dzia łek: dowoln a;
3) kąt połoŜenia granic dzia łek w sto sunku do pasa drogowego: od 80 do 100 stopni.
9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ogranic zenia w ic h uŜytkowaniu: obowiązuje zakaz lo kalizacji
tymczasowych obie któw budowla nych, za wyjątkiem obiektó w do urządzania ogrodów i miejsc przeznaczonych dla rekreacji
mieszkańców.
10. Ustale nia obsługi komunikacyjnej:
1) obowiązuje obsługa komunikacyjna z dróg publicznych i wewnętrznych oznaczonych na rysunku pla nu;
2) rezerwuje się te ren oznaczony na rysunku planu jako 08/10.1.KDW, 08/10.2 .KDW dla dojazdów. Ustala się:
a) dostęp ogólny,
b) szerokość w liniach rozgraniczających: minimalnie 5 m, wg rysunku planu,
c) obowią zuje urządzenie jako ciąg pieszo jezdny,
d) obowiązuje lo kalizacja pla cu do zawracania samochodów o wymiarach minimaln ych 12,5m x 12,5 m, zgodnie z rysunkiem
pla nu;
3) rezerwuje się te ren oznaczony na rysunku planu jako 08/10.3.KDW dla ciągu pieszego. Ustala się:
a) dostęp ogólny,
b) szerokość w liniach rozgraniczających: maksymaln ie 5 m;
4) obowią zuje zaspokojenie potrzeb parkingowych w granicach własnej działki z zachowanie m wskaźników mie jsc parkin gowych
zgodnie z usta lenia mi ogólnymi zawartymi w § 14.
11. Infrastruktura techniczna:
1) obowiązują ustalenia ogóln e zawarte w § 15;
2) te ren oznaczony na rysunku planu jako wydzielenie wewnętrzne 08/1 1.1 .KS rezerwuje się dla potrzeb lokalizacji przepompowni
ścieków.
12. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenów: zakaz lokalizacji tymczasowego zagospodarowania terenu.
13. Stawka procentowa: ustala się sta wkę procentową słuŜącą naliczaniu opłaty, o któ rej mowa w art. 36 ust. 4 usta wy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 10% dla całego terenu.
§ 24.
Ustale nia szczegółowe dla terenu 09.MN o powierzchni 1,8 0 ha.
1. Przeznaczenie terenu:
1) podsta wowe przeznaczenie te renu: tereny zabudowy mieszkanio wej jednorodzin nej;
2) dopuszcza się :
a) lo kalizację lokali przeznaczonych na cele usługowe w budynku o innej funkcji za wyjątkie m gastronomii,
b) lo kalizację budynków zamieszkania zbiorowego związanych ze świadczenie m usług tu rystycznych w obiektach hotelarskich,
oraz zaspakajających specyficzne potrzeby mieszkaniowe,
c) lo kalizację zabudowy letn iskowej w formie obiektów rekreacji in dywidualnej spełnia jących wszystkie wymogi planu,
d) na te renie wydzie lenia wewnętrznego oznaczonego jako 09/1.1 dopuszcza się lokalizację zabudowy usługowej w formie
obiektó w i lokali w budynkach o innej funkcji;
3) wyklu cza się lokalizację usług turystycznych w formie kempingów i pól namioto wych.
2. Zasady ochrony i kształtowania ła du przestrzennego:
1) zasady lokalizacji nośników rekla mowych:
a) obowią zuje zakaz umie szczania rekla m emitujących świa tło mogące zakłócać warunki mieszkaniowe w bezpośrednim
sąsie dztwie ,
b) dopuszcza się lo kalizację rekla m wbudowanych o powie rzchni do 2m2;
2) poziom usytuowania kondygnacji parteru maksymaln ie 1m ponad pozio mem projekto wanego lub urządzonego terenu;
3) kale nice budynków: równole głe lub prostopadłe do dróg i dojazdów;
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4) kolorystyka dachów: w tonacji naturalnej dachówki ceramicznej, czerni lu b szarości.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:
1) obowiązuje zachowanie dopuszczalnych norm hałasu jak na obszarach zabudowy mieszkanio wej jednorodzinnej;
2) teren znajduje się w granicach Nadmorskiego Parku Krajobrazowego, otulin y rezerwatu „ Mechelińskie Łąki”, obszaru specjalnej
ochrony ptaków Natu ra 2000 PLH 220032 „Zato ka Pucka” , projektowanego obszaru specjalnej ochrony siedlisk Natura 2000 PLH
220032 ; „ Zatoka Pucka i Półwysep Helski” oznaczonych na rysunku planu. Obowiązują zasady zagospodarowania terenu zgodne z
ustalenia mi ogóln ymi zawartymi w § 9.
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: te ren znajduje się w granicach strefy
ochrony konserwato rskie j stanowisk archeologicznych, oznaczonej na rysunku planu odpowiednim symbole m graficznym.
Obowiązują zasady zagospodarowania terenu zgodne z usta lenia mi ogólnymi zawartymi w § 10.
5. Ustalenia dotyczące przestrzeni public znych: nie usta la się .
6. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźnik ów kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) ustala się następujące lin ie zabudowy, oznaczone na rysunku pla nu:
a) nie przekraczaln a lin ia zabudowy, w odle głości 10m od lin i rozgraniczających drogi powiato wej oznaczonej jako KD.Z.01,
b) nie przekraczaln a lin ia zabudowy, w odle głości 6m od linii rozgraniczających dróg i dojazdów;
2) wielkość powierzchni zabudowy w sto sunku do powierzchni dzia łki: maksymaln ie 0,2 5;
3) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 65%;
4) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy dla jednego budynku: 200m²;
5) ilość kondygnacji: maksymaln ie dwie kondygnacje nadzie mne, w tym poddasze uŜytkowe;
6) wysokość zabudowy: maksymaln ie 9m;
7) kszta łt dachu: dachy dwuspadowe lu b czte rospadowe o połacia ch nachylonych pod jednakowym kątem;
8) kąt nachyle nia połaci dachowych: 30º-45º.
7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obie któw podle gających ochronie na podstawie odrębnych przepis ów: teren
znajduje się w granicach pasa ochronnego, stanowią cego część pasa nadbrzeŜnego, będącego natu raln ą rezerwą pasa
technicznego, na którym wszelka dzia łaln ość ogólnogospodarcza człowieka podle ga określo nym ograniczeniom wynikającym z
potrzeb utrzymania brzegu morskie go. Zgodnie z art.37 ustawy o obszarach morskich RP i admin istracji morskie j z dnia 21 marca
1991 r. (Dz.U. z 2003r. Nr 153, poz.1502) wszelkie zmiany uŜytkowania i zagospodarowania te renu nale Ŝy uzgodnić z właściwym
teryto rialnie organem admin istracji morskie j.
8. Zasady i warunki scala nia i podzia łu nieruchomości:
1) wielkość nowo wydzie la nych dzia łek dla podstawowego przeznaczenia terenu: minimalnie 800 m2;
2) szerokość frontó w nowo wydzie la nych dzia łek: dowoln a;
3) kąt połoŜenia granic dzia łek w sto sunku do pasa drogowego: od 80 do 100 stopni.
9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ogranic zenia w ic h uŜytkowaniu: obowiązuje zakaz lo kalizacji
tymczasowych obie któw budowla nych, za wyjątkiem obiektó w do urządzania ogrodów i miejsc przeznaczonych dla rekreacji
mieszkańców.
10. Ustale nia obsługi komunikacyjnej:
1) zakaz lo kalizacji nowych zjazdów z drogi powia towej KD.Z.01;
2) obowiązuje obsługa komunikacyjna z dróg publicznych i wewnętrznych oznaczonych na rysunku pla nu;
3) rezerwuje się te ren oznaczony na rysunku planu jako 09/10.1.KDW, 09/10.2 .KDW dla dojazdów. Ustala się:
a) dostęp ogólny,
b) szerokość w liniach rozgraniczających: minimalnie 5 m, wg rysunku planu,
c) obowią zuje urządzenie jako ciąg pieszo jezdny,
d) obowiązuje lo kalizacja pla cu do zawracania samochodów o wymiarach minimaln ych 12,5m x 12,5 m, zgodnie z rysunkiem
pla nu;
4) obowią zuje zaspokojenie potrzeb parkingowych w granicach własnej działki z zachowanie m wskaźników mie jsc parkin gowych
zgodnie z usta lenia mi ogólnymi zawartymi w § 14.
11. Infrastruktura techniczna:
1) obowiązują ustalenia ogóln e zawarte w § 15;
2) te ren oznaczony na rysunku planu jako wydzie lenie wewnętrzne 09/11.1 .E rezerwuje się dla potrzeb lo kalizacji stacji
transformatorowej.
12. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenów: zakaz lokalizacji tymczasowego zagospodarowania terenu.
13. Stawka procentowa: ustala się sta wkę procentową słuŜącą naliczaniu opłaty, o któ rej mowa w art. 36 ust. 4 usta wy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 10% dla całego terenu.
§ 25.
Ustale nia szczegółowe dla terenu 10.MU o powierzchni 1,4 8 ha.
1. Przeznaczenie terenu:
1) podsta wowe przeznaczenie te renu: teren zabudowy mieszkanio wo usługowej;
2) dopuszcza się :
a) lo kalizację zabudowy mieszkanio wej jednorodzinnej,
b) lo kalizację usług komercyjnych i rzemio sła usługowego w fo rmie obie któw i lo kali w budynkach o innej funkcji;
c) lo kalizację budynków zamie szkania zbio rowego związanych ze świa dczenie m usług tu rystycznych w obie ktach hotelarskich,
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oraz zaspakajających specyficzne potrzeby mieszkaniowe,
d) lo kalizację zabudowy le tniskowej w fo rmie obie któw rekreacji indywidualn ej spełnia jących wszystkie wymogi pla nu;
3) wyklu cza się lokalizację usług turystycznych w formie kempingów i pól namioto wych.
2. Zasady ochrony i kształtowania ła du przestrzennego:
1) zasady lokalizacji nośników rekla mowych:
a) obowią zuje zakaz umie szczania rekla m emitujących świa tło mogące zakłócać warunki mieszkaniowe w bezpośrednim
sąsie dztwie ,
b) dopuszcza się lo kalizację rekla m wbudowanych o maksymalnej powie rzchni 4m2;
2) poziom usytuowania kondygnacji parteru maksymaln ie 1m ponad pozio mem projekto wanego lub urządzonego terenu;
3) kale nice budynków: równole głe lub prostopadłe do dróg i dojazdów;
4) kolorystyka dachów: w tonacji naturalnej dachówki ceramicznej, czerni lu b szarości;
5) na te renie elementa rnym znajduje się obie kt o chronio nej kompozycji, oznaczony odpowiednim symbolem graficznym na rysunku
pla nu. Obowiązują zasady zagospodarowania te renu zgodne z usta le niami ogóln ymi zawartymi w § 8.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:
1) obowią zuje zachowanie dopuszczalnych norm hałasu jak na obszarach zabudowy mie szkaniowej jednorodzinnej z usługami
rzemio sła;
2) obowią zuje zachowanie terenu oznaczonego na rysunku planu jako wydzie lenie wewnętrzne 10/3.1 jako powie rzchni bio logicznie
czynnej, zaleca się wprowadzenie zadrzewie ń w formie zwartych grup drzew i krzewów o powierzchni minimaln ie 80m² kaŜda,
gatu nków odpowiednich geograficznie i sie dliskowo, zajmujących nie mniej niŜ 75% powierzchni tego te renu.
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: te ren znajduje się w granicach strefy
ochrony konserwato rskie j stanowisk archeologicznych, oznaczonej na rysunku planu odpowiednim symbole m graficznym.
Obowiązują zasady zagospodarowania terenu zgodne z usta lenia mi ogólnymi zawartymi w § 10.
5. Ustalenia dotyczące przestrzeni public znych: nie usta la się .
6. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźnik ów kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) ustala się następujące lin ie zabudowy, oznaczone na rysunku pla nu:
a) nie przekraczaln a lin ia zabudowy, w odle głości 10m od lin i rozgraniczających drogi powiato wej oznaczonej jako KD.Z.01,
b) nie przekraczaln a lin ia zabudowy, w odle głości 6m od linii rozgraniczających dróg i dojazdów,
c) nieprzekraczalna lin ia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
2) wielkość powierzchni zabudowy w sto sunku do powierzchni dzia łki: maksymaln ie 0,3 ;
3) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 60%;
4) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy dla jednego budynku: 200m²;
5) ilość kondygnacji: maksymaln ie dwie kondygnacje nadzie mne, w tym poddasze uŜytkowe;
6) wysokość zabudowy: maksymaln ie 9m;
7) kszta łt dachu: dachy dwuspadowe lu b czte rospadowe o połacia ch nachylonych pod jednakowym kątem;
8) kąt nachyle nia połaci dachowych: 30º-45º.
7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obie któw podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepis ów: nie
występują te reny i obiekty podlegające ochronie na podsta wie odrębnych przepisów.
8. Zasady i warunki scala nia i podzia łu nieruchomości:
1) wielkość nowo wydzie la nych dzia łek dla podstawowego przeznaczenia terenu: minimalnie 1000 m2;
2) szerokość frontó w nowo wydzie la nych dzia łek: dowoln a;
3) kąt połoŜenia granic dzia łek w sto sunku do pasa drogowego: dowolna.
9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ogranic zenia w ic h uŜytkowaniu: obowiązuje zakaz lo kalizacji
tymczasowych obie któw budowla nych, za wyjątkiem obiektó w do urządzania ogrodów i miejsc przeznaczonych dla rekreacji
mieszkańców.
10. Ustale nia obsługi komunikacyjnej:
1) zakaz lo kalizacji nowych zjazdów z drogi powia towej KD.Z.01;
2) obowiązuje obsługa komunikacyjna z dróg publicznych i wewnętrznych oznaczonych na rysunku pla nu;
3) obowią zuje zaspokojenie potrzeb parkingowych w granicach własnej działki z zachowanie m wskaźników mie jsc parkin gowych
zgodnie z usta lenia mi ogólnymi zawartymi w § 14.
11. Infrastruktura techniczna:
1) obowiązują ustalenia ogóln e zawarte w § 15;
2) te ren oznaczony jako wydzielenie wewnętrzne 10/3 .1 moŜe być przeznaczony pod infrastruktu rę ujęcia wody i sta cji uzdatniania
wody.
12. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenów: zakaz lokalizacji tymczasowego zagospodarowania terenu.
13. Stawka procentowa: ustala się sta wkę procentową słuŜącą naliczaniu opłaty, o któ rej mowa w art. 36 ust. 4 usta wy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 10% dla całego terenu.
§ 26.
Ustale nia szczegółowe dla terenu 11.MN o powierzchni 7,8 2 ha.
1. Przeznaczenie terenu:
1) podsta wowe przeznaczenie te renu: tereny zabudowy mieszkanio wej jednorodzin nej;
2) dopuszcza się :
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a) lo kalizację lokali przeznaczonych na cele usługowe w budynku o innej funkcji za wyjątkie m gastronomii,
b) lo kalizację budynków zamieszkania zbiorowego związanych ze świadczenie m usług tu rystycznych w obiektach hotelarskich,
oraz zaspakajających specyficzne potrzeby mieszkaniowe,
c) lo kalizację zabudowy letn iskowej w formie obiektów rekreacji in dywidualnej spełnia jących wszystkie wymogi planu;
3) wyklu cza się lokalizację usług turystycznych w formie kempingów i pól namioto wych;
4) na terenie oznaczonym jako wydzie lenie wewnętrzne 11/1 .1 .ZP ustala się lokalizację zieleni urządzonej; dopuszcza się tu
zagospodarowanie związane z rekreacyjnym wykorzystaniem terenu tj. ścieŜki piesze, ławki, zadaszone miejsca odpoczynku,
z moŜliwością lo kalizacji zbio rnika rete ncyjnego.
2. Zasady ochrony i kształtowania ła du przestrzennego:
1) zasady lokalizacji nośników rekla mowych:
a) obowią zuje zakaz umie szczania rekla m emitujących świa tło mogące zakłócać warunki mieszkaniowe w bezpośrednim
sąsie dztwie ,
b) dopuszcza się lo kalizację rekla m wbudowanych o powie rzchni do 2m2;
2) poziom usytuowania kondygnacji parteru maksymaln ie 1m ponad pozio mem projekto wanego lub urządzonego terenu;
3) kale nice budynków: równole głe lub prostopadłe do dróg i dojazdów;
4) kolorystyka dachów: w tonacji naturalnej dachówki ceramicznej, czerni lu b szarości.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:
1) obowiązuje zachowanie dopuszczalnych norm hałasu jak na obszarach zabudowy mieszkanio wej jednorodzinnej;
2) obowią zuje zachowanie terenu oznaczonego na rysunku planu jako wydzie lenie wewnętrzne 11/3.1 jako powie rzchni bio logicznie
czynnej, zaleca się wprowadzenie zadrzewie ń w formie zwartych grup drzew i krzewów o powierzchni minimaln ie 80m² kaŜda,
gatu nków odpowiednich geograficznie i sie dliskowo, zajmujących nie mniej niŜ 75% powierzchni tego te renu;
3) obowiązuje nasadzenie szpalerów drzew liścia stych zgodnie z rysunkiem planu;
4) realizacja zabudowy na, oznaczonych na rysunku planu, te renach podmokłych winna uwzględniać moŜliwość wystą pienia
podtopień; powin no być to brane pod uwagę szczególnie przy lo kalizacji budynków i projekto waniu ich rozwią zań archite ktonicznych.
Podsta wowym warunkie m inwesto wania na tym terenie jest sporządzenie ekspertyzy geolo giczno-in Ŝynie rskiej, zarówno dla obie któ w
kubatu rowych jak i urządzeń uzbrojenia terenu, która określi sposób posadowienia i wymagania konstrukcyjne obie ktu .
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: te ren znajduje się w granicach strefy
ochrony konserwato rskie j stanowisk archeologicznych, oznaczonej na rysunku planu odpowiednim symbole m graficznym.
Obowiązują zasady zagospodarowania terenu zgodne z usta lenia mi ogólnymi zawartymi w § 10.
5. Ustalenia dotyczące przestrzeni public znych: nie usta la się .
6. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźnik ów kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) ustala się następujące lin ie zabudowy, oznaczone na rysunku pla nu:
a) nie przekraczaln a lin ia zabudowy, w odle głości 8m od linii rozgraniczających drogi KD.D.06,
b) nie przekraczaln a lin ia zabudowy, w odle głości 6m od linii rozgraniczających dróg i dojazdów,
c) nieprzekraczalna tyln a lin ia zabudowy zgodnie z rysunkie m pla nu;
2) wielkość powierzchni zabudowy w sto sunku do powierzchni dzia łki:
a) na te renie wydzie le nia wewnętrznego oznaczonego jako 11/8.1 maksymalnie 0,2,
b) na pozosta łym terenie maksymalnie 0,1;
3) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 80%;
4) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy dla jednego budynku: 200m²;
5) ilość kondygnacji: maksymaln ie dwie kondygnacje nadzie mne, w tym poddasze uŜytkowe;
6) wysokość zabudowy: maksymaln ie 9m;
7) kszta łt dachu: dachy dwuspadowe lu b czte rospadowe o połacia ch nachylonych pod jednakowym kątem;
8) kąt nachyle nia połaci dachowych: 30º-45º.
7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obie któw podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepis ów: nie
występują te reny i obiekty podlegające ochronie na podsta wie odrębnych przepisów.
8. Zasady i warunki scala nia i podzia łu nieruchomości:
1) wielkość nowo wydzie la nych dzia łek dla podstawowego przeznaczenia terenu:
a) minimaln ie 2500 m2,
b) na te renie wydzie le nia wewnętrznego oznaczonego jako 11/8.1 minimaln ie 1000 m2,
2) szerokość frontó w nowo wydzie la nych dzia łek: dowoln a;
3) kąt połoŜenia granic dzia łek w sto sunku do pasa drogowego: od 60 do 120 stopni.
9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ogranic zenia w ic h uŜytkowaniu: obowiązuje zakaz lo kalizacji
tymczasowych obie któw budowla nych, za wyjątkiem obiektó w do urządzania ogrodów i miejsc przeznaczonych dla rekreacji
mieszkańców.
10. Ustale nia obsługi komunikacyjnej:
1) obowiązuje obsługa komunikacyjna z dróg publicznych i wewnętrznych oznaczonych na rysunku pla nu;
2) rezerwuje się te ren oznaczony na rysunku planu jako 11/10.1.KDW dla dojazdu. Usta la się :
a) dostęp ogólny,
b) szerokość w liniach rozgraniczających: minimalnie 8 m, zgodnie z rysunkie m pla nu,
c) obowią zuje urządzenie jako ciąg pieszo jezdny;
3) obowią zuje zaspokojenie potrzeb parkingowych w granicach własnej działki z zachowanie m wskaźników mie jsc parkin gowych
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zgodnie z usta lenia mi ogólnymi zawartymi w § 14.
11. Infrastruktura techniczna: obowią zują usta le nia ogólne zawarte w § 15.
12. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenów: zakaz lokalizacji tymczasowego zagospodarowania terenu.
13. Stawka procentowa: ustala się sta wkę procentową słuŜącą naliczaniu opłaty, o któ rej mowa w art. 36 ust. 4 usta wy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 10% dla całego terenu.
§ 27.
Ustale nia szczegółowe dla terenu 12.MN o powierzchni 7,9 8 ha.
1. Przeznaczenie terenu:
1) podsta wowe przeznaczenie te renu: tereny zabudowy mieszkanio wej jednorodzin nej;
2) dopuszcza się :
a) lo kalizację lokali przeznaczonych na cele usługowe w budynku o innej funkcji za wyjątkie m gastronomii,
b) lo kalizację budynków zamieszkania zbiorowego związanych ze świadczenie m usług tu rystycznych w obiektach hotelarskich,
oraz zaspakajających specyficzne potrzeby mieszkaniowe,
c) lo kalizację zabudowy letn iskowej w formie obiektów rekreacji in dywidualnej spełnia jących wszystkie wymogi planu,
d) na te renie wydzie lenia wewnętrznego oznaczonego jako 12/1.2 dopuszcza się lokalizację zabudowy usługowej w formie
obiektó w i lokali w budynkach o innej funkcji,
e) na te renie wydzie le nia wewnętrznego oznaczonego jako 12/1.3 dopuszcza się lokalizację zabudowy zagrodowej;
3) wyklu cza się lokalizację usług turystycznych w formie kempingów i pól namioto wych;
4) na terenie oznaczonym jako wydziele nie wewnętrzne 12/1 .1.ZP ustala się lo kalizację zie leni urządzonej oraz zbio rnika
rete ncyjnego wraz z in frastrukturą to warzyszącą; dopuszcza się tu zagospodarowanie związane z rekreacyjnym wykorzystanie m
terenu tj. ścieŜki piesze, ławki, zadaszone miejsca odpoczynku.
2. Zasady ochrony i kształtowania ła du przestrzennego:
1) zasady lokalizacji nośników rekla mowych:
a) obowią zuje zakaz umie szczania rekla m emitujących świa tło mogące zakłócać warunki mieszkaniowe w bezpośrednim
sąsie dztwie ,
b) dopuszcza się lo kalizację rekla m wbudowanych o powie rzchni do 2m2;
2) poziom usytuowania kondygnacji parteru maksymaln ie 1m ponad pozio mem projekto wanego lub urządzonego terenu;
3) kale nice budynków: równole głe lub prostopadłe do dróg i dojazdów;
4) kolorystyka dachów: w tonacji naturalnej dachówki ceramicznej, czerni lu b szarości.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:
1) obowiązuje zachowanie dopuszczalnych norm hałasu jak na obszarach zabudowy mieszkanio wej jednorodzinnej;
2) obowiązuje nasadzenie szpalerów drzew liścia stych zgodnie z rysunkiem planu.
3) realizacja zabudowy na, oznaczonych na rysunku planu, te renach podmokłych winna uwzględniać moŜliwość wystą pienia
podtopień; powin no być to brane pod uwagę szczególnie przy lo kalizacji budynków i projekto waniu ich rozwią zań archite ktonicznych.
Podsta wowym warunkie m inwesto wania na tym terenie jest sporządzenie ekspertyzy geolo giczno-in Ŝynie rskiej, zarówno dla obie któ w
kubatu rowych jak i urządzeń uzbrojenia terenu, która określi sposób posadowienia i wymagania konstrukcyjne obie ktu .
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: te ren znajduje się w granicach strefy
ochrony konserwato rskie j stanowisk archeologicznych, oznaczonej na rysunku planu odpowiednim symbole m graficznym.
Obowiązują zasady zagospodarowania terenu zgodne z usta lenia mi ogólnymi zawartymi w § 10.
5. Ustalenia dotyczące przestrzeni public znych: nie usta la się .
6. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźnik ów kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) ustala się następujące lin ie zabudowy, oznaczone na rysunku pla nu:
a) nie przekraczaln a lin ia zabudowy, w odle głości 10m od lin i rozgraniczających drogi powiato wej oznaczonej jako KD.Z.01,
b) nie przekraczaln a lin ia zabudowy, w odle głości 8m od linii rozgraniczających drogi KD.D.06,
c) nieprzekraczalna lin ia zabudowy, w odległości 6m od lin ii rozgraniczających dróg i dojazdów,
d) nie przekraczaln a tylna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
2) istn ie jąca zabudowa, usytu owana niezgodnie z ustaloną linią zabudowy moŜe być poddana remontom bez prawa rozbudowy
obiektu lub jego części usytuowanej niezgodnie z ustaloną nieprzekraczalną lin ią zabudowy;
3) wielkość powierzchni zabudowy w sto sunku do powierzchni dzia łki: maksymaln ie 0,2 5;
4) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 65%;
5) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy dla jednego budynku: 200m²;
6) ilość kondygnacji: maksymaln ie dwie kondygnacje nadzie mne, w tym poddasze uŜytkowe;
7) wysokość zabudowy: maksymaln ie 9m;
8) kszta łt dachu: dachy dwuspadowe lu b czte rospadowe o połacia ch nachylonych pod jednakowym kątem;
9) kąt nachyle nia połaci dachowych: 30º-45º.
7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obie któw podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepis ów: nie
występują te reny i obiekty podlegające ochronie na podsta wie odrębnych przepisów.
8. Zasady i warunki scala nia i podzia łu nieruchomości:
1) wielkość nowo wydzie la nych dzia łek dla podstawowego przeznaczenia terenu: minimalnie 800 m2;
2) szerokość frontó w nowo wydzie la nych dzia łek: dowoln a;
3) kąt połoŜenia granic dzia łek w sto sunku do pasa drogowego: od 80 do 100 stopni.
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9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ogranic zenia w ic h uŜytkowaniu: obowiązuje zakaz lo kalizacji
tymczasowych obie któw budowla nych, za wyjątkiem obiektó w do urządzania ogrodów i miejsc przeznaczonych dla rekreacji
mieszkańców.
10. Ustale nia obsługi komunikacyjnej:
1) zakaz lo kalizacji nowych zjazdów z drogi powia towej KD.Z.01;
2) obowiązuje obsługa komunikacyjna z dróg publicznych i wewnętrznych oznaczonych na rysunku pla nu;
3) rezerwuje się te ren oznaczony na rysunku planu jako 12/10.1 .KDW, 12/10.2.KDW, 12/10.3.KDW, 12/10.4.KDW dla dojazdów.
Ustala się :
a) dostęp ogólny,
b) szerokość w liniach rozgraniczających: minimalnie 10 m,
c) obowią zuje urządzenie jako ciąg pieszo jezdny;
4) obowią zuje zaspokojenie potrzeb parkingowych w granicach własnej działki z zachowanie m wskaźników mie jsc parkin gowych
zgodnie z usta lenia mi ogólnymi zawartymi w § 14.
11. Infrastruktura techniczna:
1) obowiązują ustalenia ogóln e zawarte w § 15;
2) teren oznaczony na rysunku pla nu jako wydzielenie wewnętrzne 12/11.1.W rezerwuje się dla potrzeb lo kalizacji zbio rnika
rete ncyjnego.
12. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenów: zakaz lokalizacji tymczasowego zagospodarowania terenu.
13. Stawka procentowa: ustala się sta wkę procentową słuŜącą naliczaniu opłaty, o któ rej mowa w art. 36 ust. 4 usta wy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 10% dla całego terenu.
§ 28.
Ustale nia szczegółowe dla terenu 13.R o powierzchni 2,79 ha.
1. Przeznaczenie terenu:
1) podsta wowe przeznaczenie te renu: tereny rolnicze;
2) dopuszcza się :
a) odtwarzanie natu ralnej obudowy bio logicznej cieków i zbiorników wodnych przez zadrzewienia , zakrzaczenia oraz tworzenie
nie przeorywanej darni trawiaste j,
b) wdraŜanie dostępnych programów rolno środowiskowych;
3) wyklu cza się lokalizację zabudowy zagrodowej.
2. Zasady ochrony i kształtowania ła du przestrzennego: zakaz lokalizacji nośników rekla mowych.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: obowią zuje nasadzenie szpale ru drzew liściastych od strony ulicy
oznaczonej na rysunku planu jako KD.D.0 7.
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: te ren znajduje się w granicach strefy
ochrony konserwato rskie j stanowisk archeologicznych, oznaczonej na rysunku planu odpowiednim symbole m graficznym.
Obowiązują zasady zagospodarowania terenu zgodne z usta lenia mi ogólnymi zawartymi w §10.
5. Ustalenia dotyczące przestrzeni public znych: nie usta la się .
6. Parametry i wskaźnik i kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: nie usta la się .
7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepis ów: nie
występują te reny i obiekty podlegające ochronie na podsta wie odrębnych przepisów.
8. Zasady i warunki scalania i podzia łu nieruchomości: nie ustala się.
9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ogranic zenia w ic h uŜytkowaniu: obowiązuje zakaz lo kalizacji
tymczasowych obiektó w budowlanych.
10. Ustale nia obsługi komunikacyjnej: nie ustala się .
11. Infrastruktura techniczna: nie ustala się.
12. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenów: zakaz lokalizacji tymczasowego zagospodarowania terenu.
13. Stawka procentowa: usta la się stawkę procento wą słuŜącą naliczaniu opłaty, o któ rej mowa w art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 0% dla całego terenu.
§ 29.
Ustale nia szczegółowe dla terenu 14.R o powierzchni 5,51 ha.
1. Przeznaczenie terenu:
1) podsta wowe przeznaczenie te renu: tereny rolnicze;
2) dopuszcza się :
a) odtwarzanie natu ralnej obudowy bio logicznej cieków i zbiorników wodnych przez zadrzewienia , zakrzaczenia oraz tworzenie
nie przeorywanej darni trawiaste j,
b) wdraŜanie dostępnych programów rolno środowiskowych;
3) wyklu cza się lokalizację zabudowy zagrodowej.
2. Zasady ochrony i kształtowania ła du przestrzennego: zakaz lokalizacji nośników rekla mowych.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: obowią zuje nasadzenie szpale ru drzew liściastych od strony ulicy
oznaczonej na rysunku planu jako KD.D.0 7.
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: te ren znajduje się w granicach strefy
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ochrony konserwato rskie j stanowisk archeologicznych, oznaczonej na rysunku planu odpowiednim symbole m graficznym.
Obowiązują zasady zagospodarowania terenu zgodne z usta lenia mi ogólnymi zawartymi w §10.
5. Ustalenia dotyczące przestrzeni public znych: nie usta la się .
6. Parametry i wskaźnik i kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: nie usta la się .
7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepis ów: nie
występują te reny i obiekty podlegające ochronie na podsta wie odrębnych przepisów.
8. Zasady i warunki scalania i podzia łu nieruchomości: nie ustala się.
9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ogranic zenia w ic h uŜytkowaniu: obowiązuje zakaz lo kalizacji
tymczasowych obiektó w budowlanych.
10. Ustale nia obsługi komunikacyjnej: nie ustala się .
11. Infrastruktura techniczna: nie ustala się.
12. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenów: zakaz lokalizacji tymczasowego zagospodarowania terenu.
13. Stawka procentowa: usta la się stawkę procento wą słuŜącą naliczaniu opłaty, o któ rej mowa w art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 0% dla całego terenu.
§ 30.
Ustale nia szczegółowe dla terenu 15.MN o powierzchni 0,8 3 ha.
1. Przeznaczenie terenu:
1) podsta wowe przeznaczenie te renu: tereny zabudowy mieszkanio wej jednorodzin nej;
2) dopuszcza się :
a) lo kalizację lokali przeznaczonych na cele usługowe w budynku o innej funkcji za wyjątkie m gastronomii,
b) lo kalizację budynków zamieszkania zbiorowego związanych ze świadczenie m usług tu rystycznych w obiektach hotelarskich,
oraz zaspakajających specyficzne potrzeby mieszkaniowe,
c) lo kalizację zabudowy letn iskowej w formie obiektów rekreacji in dywidualnej spełnia jących wszystkie wymogi planu;
3) wyklu cza się lokalizację usług turystycznych w formie kempingów i pól namioto wych;
4) na terenie oznaczonym jako wydzie lenie wewnętrzne 15/1 .1 .ZP ustala się lokalizację zieleni urządzonej; dopuszcza się tu
zagospodarowanie związane z rekreacyjnym wykorzystaniem terenu tj. ścieŜki piesze, ławki, zadaszone miejsca odpoczynku,
z moŜliwością lo kalizacji zbio rnika rete ncyjnego.
2. Zasady ochrony i kształtowania ła du przestrzennego:
1) zasady lokalizacji nośników rekla mowych:
a) obowią zuje zakaz umie szczania rekla m emitujących świa tło mogące zakłócać warunki mieszkaniowe w bezpośrednim
sąsie dztwie ,
b) dopuszcza się lo kalizację rekla m wbudowanych o powie rzchni do 2m2;
2) poziom usytuowania kondygnacji parteru maksymaln ie 1m ponad pozio mem projekto wanego lub urządzonego terenu;
3) kale nice budynków: równole głe lub prostopadłe do dróg i dojazdów;
4) kolorystyka dachów: w tonacji naturalnej dachówki ceramicznej, czerni lu b szarości.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:
1) obowiązuje zachowanie dopuszczalnych norm hałasu jak na obszarach zabudowy mieszkanio wej jednorodzinnej;
2) obowią zuje zachowanie terenu oznaczonego na rysunku planu jako wydzie lenie wewnętrzne 15/3.1 jako powie rzchni bio logicznie
czynnej, zaleca się wprowadzenie zadrzewie ń w formie zwartych grup drzew i krzewów o powierzchni minimaln ie 80m² kaŜda,
gatu nków odpowiednich geograficznie i sie dliskowo, zajmujących nie mniej niŜ 75% powierzchni tego te renu;
3) obowią zuje nasadzenie szpale ru drzew liściastych oznaczonego na rysunku pla nu od strony ulicy KD.D.07 oraz od strony
wydzielenia wewnętrznego oznaczonego jako 15/1 .1 .ZP zgodnie z rysunkie m planu;
4) realizacja zabudowy na, oznaczonych na rysunku planu, te renach podmokłych winna uwzględniać moŜliwość wystą pienia
podtopień; powin no być to brane pod uwagę szczególnie przy lo kalizacji budynków i projekto waniu ich rozwią zań archite ktonicznych.
Podsta wowym warunkie m inwesto wania na tym terenie jest sporządzenie ekspertyzy geolo giczno-in Ŝynie rskiej, zarówno dla obie któ w
kubatu rowych jak i urządzeń uzbrojenia terenu, która określi sposób posadowienia i wymagania konstrukcyjne obie ktu .
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: te ren znajduje się w granicach strefy
ochrony konserwato rskie j stanowisk archeologicznych, oznaczonej na rysunku planu odpowiednim symbole m graficznym.
Obowiązują zasady zagospodarowania terenu zgodne z usta lenia mi ogólnymi zawartymi w § 10.
5. Ustalenia dotyczące przestrzeni public znych: nie usta la się .
6. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźnik ów kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) ustala się następujące lin ie zabudowy, oznaczone na rysunku pla nu:
a) nie przekraczaln a lin ia zabudowy, w odle głości 8m od linii rozgraniczających drogi KD.D.07,
b) nie przekraczaln a lin ia zabudowy, w odle głości 6m od linii rozgraniczających dróg i dojazdów,
c) nieprzekraczalna tyln a lin ia zabudowy zgodnie z rysunkie m pla nu;
2) wielkość powierzchni zabudowy w sto sunku do powierzchni dzia łki: maksymaln ie 0,1 ;
3) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 80%;
4) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy dla jednego budynku: 200m²;
5) ilość kondygnacji: maksymaln ie dwie kondygnacje nadzie mne, w tym poddasze uŜytkowe;
6) wysokość zabudowy: maksymaln ie 9m;
7) kszta łt dachu: dachy dwuspadowe lu b czte rospadowe o połacia ch nachylonych pod jednakowym kątem;
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8) kąt nachyle nia połaci dachowych: 30º-45º.
7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obie któw podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepis ów: nie
występują te reny i obiekty podlegające ochronie na podsta wie odrębnych przepisów.
8. Zasady i warunki scala nia i podzia łu nieruchomości:
1) wielkość nowo wydzie la nych dzia łek dla podstawowego przeznaczenia terenu: minimalnie 2500 m2;
2) szerokość frontó w nowo wydzie la nych dzia łek: dowoln a;
3) kąt połoŜenia granic dzia łek w sto sunku do pasa drogowego: dowolna;
4) ustala się następujące warunki podziału te renu ele menta rnego na dzia łki:
a) dla obsługi nie wię cej niŜ 4 nowych dzia łek budowlanych nie graniczących w usta lo nymi w pla nie ulicami i dojazdami,
obowiązuje wydzie lenie dojazdu o szerokości minimalnej 5 m,
b) dla obsługi co najmniej 5 nowych działek budowla nych niegraniczących w ustalonymi w planie ulicami i dojazdami,
obowiązuje wydzie lenie dojazdu o szerokości minimalnej 8m,
c) w przypadku nieprzelo towego układu dojazdów, obowiązuje lokalizacja placu do zawracania samochodów o wymiarach
minimaln ych 12,5mx 12,5 m,
d) powierzchnia terenu przeznaczona pod dojazdy i pla ce nie moŜe przekraczać 15% powierzchni terenu objętego nowym
podzia łem.
9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ogranic zenia w ic h uŜytkowaniu: obowiązuje zakaz lo kalizacji
tymczasowych obie któw budowla nych, za wyjątkiem obiektó w do urządzania ogrodów i miejsc przeznaczonych dla rekreacji
mieszkańców.
10. Ustale nia obsługi komunikacyjnej:
1) obowiązuje obsługa komunikacyjna z dróg publicznych i wewnętrznych oznaczonych na rysunku pla nu;
2) obowią zuje zaspokojenie potrzeb parkingowych w granicach własnej działki z zachowanie m wskaźników mie jsc parkin gowych
zgodnie z usta lenia mi ogólnymi zawartymi w § 14.
11. Infrastruktura techniczna: obowią zują usta le nia ogólne zawarte w § 15.
12. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenów: zakaz lokalizacji tymczasowego zagospodarowania terenu.
13. Stawka procentowa: ustala się sta wkę procentową słuŜącą naliczaniu opłaty, o któ rej mowa w art. 36 ust. 4 usta wy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 10% dla całego terenu.
§ 31.
Ustale nia szczegółowe dla terenu 16.MN o powierzchni 5,7 4 ha.
1. Przeznaczenie terenu:
1) podsta wowe przeznaczenie te renu: tereny zabudowy mieszkanio wej jednorodzin nej;
2) dopuszcza się :
a) lo kalizację lokali przeznaczonych na cele usługowe w budynku o innej funkcji za wyjątkie m gastronomii,
b) lo kalizację budynków zamieszkania zbiorowego związanych ze świadczenie m usług tu rystycznych w obiektach hotelarskich,
oraz zaspakajających specyficzne potrzeby mieszkaniowe,
c) lo kalizację zabudowy letn iskowej w formie obiektów rekreacji in dywidualnej spełnia jących wszystkie wymogi planu;
3) wyklu cza się lokalizację usług turystycznych w formie kempingów i pól namioto wych.
2. Zasady ochrony i kształtowania ła du przestrzennego:
1) zasady lokalizacji nośników rekla mowych:
a) obowią zuje zakaz umie szczania rekla m emitujących świa tło mogące zakłócać warunki mieszkaniowe w bezpośrednim
sąsie dztwie ,
b) dopuszcza się lo kalizację rekla m wbudowanych o powie rzchni do 2m2;
2) poziom usytuowania kondygnacji parteru maksymaln ie 1m ponad pozio mem projekto wanego lub urządzonego terenu;
3) kale nice budynków: równole głe lub prostopadłe do dróg i dojazdów;
4) kolorystyka dachów: w tonacji naturalnej dachówki ceramicznej, czerni lu b szarości.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:
1) obowiązuje zachowanie dopuszczalnych norm hałasu jak na obszarach zabudowy mieszkanio wej jednorodzinnej;
2) obowią zuje zachowanie terenu oznaczonego na rysunku planu jako wydzie lenie wewnętrzne 16/3.1 jako powie rzchni bio logicznie
czynnej, zaleca się wprowadzenie zadrzewie ń w formie zwartych grup drzew i krzewów o powierzchni minimaln ie 80m² kaŜda,
gatu nków odpowiednich geograficznie i sie dliskowo, zajmujących nie mniej niŜ 75% powierzchni tego te renu;
3) obowią zuje nasadzenie szpaleru drzew liścia stych oznaczonego na rysunku planu od strony ulic KD.D.07, 16/10.2 .KDW,
16/1 0.3 .KDW.
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: te ren znajduje się w granicach strefy
ochrony konserwato rskie j stanowisk archeologicznych, oznaczonej na rysunku planu odpowiednim symbole m graficznym.
Obowiązują zasady zagospodarowania terenu zgodne z usta lenia mi ogólnymi zawartymi w § 10.
5. Ustalenia dotyczące przestrzeni public znych: nie usta la się .
6. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźnik ów kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) ustala się następujące lin ie zabudowy, oznaczone na rysunku pla nu:
a) nie przekraczaln a lin ia zabudowy, w odle głości 8m od linii rozgraniczających drogi KD.D.07,
b) nie przekraczaln a lin ia zabudowy, w odle głości 6m od linii rozgraniczających dróg i dojazdów,
c) nieprzekraczalna tyln a lin ia zabudowy zgodnie z rysunkie m pla nu;
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2) wielkość powierzchni zabudowy w sto sunku do powierzchni dzia łki: maksymaln ie 0,2 5;
3) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 65%;
4) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy dla jednego budynku: 200m²;
5) ilość kondygnacji: maksymaln ie dwie kondygnacje nadzie mne, w tym poddasze uŜytkowe;
6) wysokość zabudowy: maksymaln ie 9m;
7) kszta łt dachu: dachy dwuspadowe lu b czte rospadowe o połacia ch nachylonych pod jednakowym kątem;
8) kąt nachyle nia połaci dachowych: 30º-45º.
7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obie któw podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepis ów: nie
występują te reny i obiekty podlegające ochronie na podsta wie odrębnych przepisów.
8. Zasady i warunki scala nia i podzia łu nieruchomości:
1) wielkość nowo wydzie la nych dzia łek dla podstawowego przeznaczenia terenu: minimalnie 800 m2;
2) szerokość frontó w nowo wydzie la nych dzia łek: dowoln a;
3) kąt połoŜenia granic dzia łek w sto sunku do pasa drogowego: od 80 do 100 stopni.
9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ogranic zenia w ic h uŜytkowaniu: obowiązuje zakaz lo kalizacji
tymczasowych obie któw budowla nych, za wyjątkiem obiektó w do urządzania ogrodów i miejsc przeznaczonych dla rekreacji
mieszkańców.
10. Ustale nia obsługi komunikacyjnej:
1) obowiązuje obsługa komunikacyjna z dróg publicznych i wewnętrznych oznaczonych na rysunku pla nu;
2) rezerwuje się te ren oznaczony na rysunku planu jako 16/10.1.KDW, 16/10.1 .KDW, 16/1 0.1 .KDW dla dojazdu. Ustala się:
a) dostęp ogólny,
b) szerokość w liniach rozgraniczających: minimalnie 8 m, wg rysunku planu,
c) obowią zuje urządzenie jako ciąg pieszo jezdny,
d) obowiązuje lo kalizacja pla cu do zawracania samochodów o wymiarach minimaln ych 12,5m x 12,5 m, zgodnie z rysunkiem
pla nu;
3) obowią zuje zaspokojenie potrzeb parkingowych w granicach własnej działki z zachowanie m wskaźników mie jsc parkin gowych
zgodnie z usta lenia mi ogólnymi zawartymi w § 14.
11. Infrastruktura techniczna: obowią zują usta le nia ogólne zawarte w § 15.
12. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenów: zakaz lokalizacji tymczasowego zagospodarowania terenu.
13. Stawka procentowa: ustala się sta wkę procentową słuŜącą naliczaniu opłaty, o któ rej mowa w art. 36 ust. 4 usta wy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 10% dla całego terenu.
§ 32.
Ustale nia szczegółowe dla terenu 17.MU o powierzchni 10 ha.
1. Przeznaczenie terenu:
1) podsta wowe przeznaczenie te renu: teren zabudowy mieszkanio wo usługowej;
2) dopuszcza się :
a) lo kalizację zabudowy mieszkanio wej jednorodzinnej,
b) lo kalizację usług komercyjnych i rzemio sła usługowego w fo rmie obie któw i lo kali w budynkach o innej funkcji;
c) lo kalizację budynków zamie szkania zbio rowego związanych ze świa dczenie m usług tu rystycznych w obie ktach hotelarskich,
oraz zaspakajających specyficzne potrzeby mieszkaniowe,
d) lo kalizację zabudowy le tniskowej w fo rmie obie któw rekreacji indywidualn ej spełnia jących wszystkie wymogi pla nu;
3) wyklu cza się lokalizację usług turystycznych w formie kempingów i pól namioto wych.
2. Zasady ochrony i kształtowania ła du przestrzennego:
1) zasady lokalizacji nośników rekla mowych:
a) obowią zuje zakaz umie szczania rekla m emitujących świa tło mogące zakłócać warunki mieszkaniowe w bezpośrednim
sąsie dztwie ,
b) dopuszcza się lo kalizację rekla m wbudowanych o maksymalnej powie rzchni 2m2;
2) poziom usytuowania kondygnacji parteru maksymaln ie 1m ponad pozio mem projekto wanego lub urządzonego terenu;
3) kale nice budynków: równole głe lub prostopadłe do dróg i dojazdów;
4) kolorystyka dachów: w tonacji naturalnej dachówki ceramicznej, czerni lu b szarości;
5) na te renie elementa rnym znajduje się obie kt o chronio nej kompozycji, oznaczony odpowiednim symbolem graficznym na rysunku
pla nu. Obowiązują zasady zagospodarowania te renu zgodne z usta le niami ogóln ymi zawartymi w § 8.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:
1) obowią zuje zachowanie dopuszczalnych norm hałasu jak na obszarach zabudowy mie szkaniowej jednorodzin nej z usługami
rzemio sła;
2) obowiązuje nasadzenie szpaleru drzew liściastych oznaczonego na rysunku planu od strony ulicy KD.Z. 01.
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: te ren znajduje się w granicach strefy
ochrony konserwato rskie j stanowisk archeologicznych, oznaczonej na rysunku planu odpowiednim symbole m graficznym.
Obowiązują zasady zagospodarowania terenu zgodne z usta lenia mi ogólnymi zawartymi w § 10.
5. Ustalenia dotyczące przestrzeni public znych: nie usta la się .
6. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźnik ów kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) ustala się następujące lin ie zabudowy, oznaczone na rysunku pla nu:
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a) nie przekraczaln a lin ia zabudowy, w odle głości 10m od lin i rozgraniczających drogi powiato wej oznaczonej jako KD.Z.01,
b) nie przekraczaln a lin ia zabudowy, w odle głości 6m od linii rozgraniczających pozostałych dróg i dojazdów;
2) istn ie jąca zabudowa, usytu owana niezgodnie z ustaloną linią zabudowy moŜe być poddana remontom bez prawa rozbudowy
obiektu lub jego części usytuowanej niezgodnie z ustaloną nieprzekraczalną lin ią zabudowy;
3) wielkość powierzchni zabudowy w sto sunku do powierzchni dzia łki: maksymaln ie 0,3 ;
4) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 60%;
5) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy dla jednego budynku: 200m²;
6) ilość kondygnacji: maksymaln ie dwie kondygnacje nadzie mne, w tym poddasze uŜytkowe;
7) wysokość zabudowy: maksymaln ie 9m;
8) kszta łt dachu: dachy dwuspadowe lu b czte rospadowe o połacia ch nachylonych pod jednakowym kątem;
9) kąt nachyle nia połaci dachowych: 30º-45º.
7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obie któw podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepis ów: nie
występują te reny i obiekty podlegające ochronie na podsta wie odrębnych przepisów.
8. Zasady i warunki scala nia i podzia łu nieruchomości:
1) wielkość nowo wydzie la nych dzia łek dla podstawowego przeznaczenia terenu: minimalnie 800 m2;
2) szerokość frontó w nowo wydzie la nych dzia łek: dowoln a;
3) kąt połoŜenia granic dzia łek w sto sunku do pasa drogowego: od 80 do 100 stopni.
9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ogranic zenia w ic h uŜytkowaniu: obowiązuje zakaz lo kalizacji
tymczasowych obie któw budowla nych, za wyjątkiem obiektó w do urządzania ogrodów i miejsc przeznaczonych dla rekreacji
mieszkańców.
10. Ustale nia obsługi komunikacyjnej:
1) zakaz lo kalizacji nowych zjazdów z drogi powia towej KD.Z.01;
2) obowiązuje obsługa komunikacyjna z dróg publicznych i wewnętrznych oznaczonych na rysunku pla nu;
3) rezerwuje się te ren oznaczony na rysunku planu jako 17/10.1.KDW dla dojazdu. Usta la się :
a) dostęp ogólny,
b) szerokość w liniach rozgraniczających: minimalnie 5 m, wg rysunku planu,
c) obowią zuje urządzenie jako ciąg pieszo jezdny,
d) obowiązuje lo kalizacja pla cu do zawracania samochodów o wymiarach minimaln ych 12,5m x 12,5 m, zgodnie z rysunkiem
pla nu;
4) obowią zuje zaspokojenie potrzeb parkingowych w granicach własnej działki z zachowanie m wskaźników mie jsc parkin gowych
zgodnie z usta lenia mi ogólnymi zawartymi w § 14.
11. Infrastruktura techniczna: obowią zują usta le nia ogólne zawarte w § 15.
12. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenów: zakaz lokalizacji tymczasowego zagospodarowania terenu.
13. Stawka procentowa: ustala się sta wkę procentową słuŜącą naliczaniu opłaty, o któ rej mowa w art. 36 ust. 4 usta wy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 10% dla całego terenu.
§ 33.
Ustale nia szczegółowe dla terenu 18.MU o powierzchni 2,1 7 ha.
1. Przeznaczenie terenu:
1) podsta wowe przeznaczenie te renu: teren zabudowy mieszkanio wo usługowej;
2) dopuszcza się :
a) lo kalizację zabudowy mieszkanio wej jednorodzinnej,
b) lo kalizację usług komercyjnych i rzemio sła usługowego w fo rmie obie któw i lo kali w budynkach o innej funkcji;
c) lo kalizację budynków zamie szkania zbio rowego związanych ze świa dczenie m usług tu rystycznych w obie ktach hotelarskich,
oraz zaspakajających specyficzne potrzeby mieszkaniowe,
d) lo kalizację zabudowy le tniskowej w fo rmie obie któw rekreacji indywidualn ej spełnia jących wszystkie wymogi pla nu;
3) wyklu cza się lokalizację usług turystycznych w formie kempingów i pól namioto wych.
2. Zasady ochrony i kształtowania ła du przestrzennego:
1) zasady lokalizacji nośników rekla mowych:
a) obowią zuje zakaz umie szczania rekla m emitujących świa tło mogące zakłócać warunki mieszkaniowe w bezpośrednim
sąsie dztwie ,
b) dopuszcza się lo kalizację rekla m wbudowanych o maksymalnej powie rzchni 2m2;
2) poziom usytuowania kondygnacji parteru maksymaln ie 1m ponad pozio mem projekto wanego lub urządzonego terenu;
3) kale nice budynków: równole głe lub prostopadłe do dróg i dojazdów;
4) kolorystyka dachów: w tonacji naturalnej dachówki ceramicznej, czerni lu b szarości;
5) na te renie elementa rnym znajduje się obie kt o chronio nej kompozycji, oznaczony odpowiednim symbolem graficznym na rysunku
pla nu. Obowiązują zasady zagospodarowania te renu zgodne z usta le niami ogóln ymi zawartymi w § 8.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:
1) obowią zuje zachowanie dopuszczalnych norm hałasu jak na obszarach zabudowy mie szkaniowej jednorodzin nej z usługami
rzemio sła;
2) obowiązuje nasadzenie szpaleru drzew liściastych oznaczonego na rysunku planu od strony ulicy KD.Z. 01.
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: te ren znajduje się w granicach strefy
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ochrony konserwato rskie j stanowisk archeologicznych, oznaczonej na rysunku planu odpowiednim symbole m graficznym.
Obowiązują zasady zagospodarowania terenu zgodne z usta lenia mi ogólnymi zawartymi w § 10.
5. Ustalenia dotyczące przestrzeni public znych: nie usta la się .
6. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźnik ów kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) ustala się następujące lin ie zabudowy, oznaczone na rysunku pla nu:
a) nie przekraczaln a lin ia zabudowy, w odle głości 10m od lin i rozgraniczających drogi powiato wej oznaczonej jako KD.Z.01,
b) nie przekraczaln a lin ia zabudowy, w odle głości 6m od linii rozgraniczających pozostałych dróg i dojazdów;
2) istn ie jąca zabudowa, usytu owana niezgodnie z ustaloną linią zabudowy moŜe być poddana remontom bez prawa rozbudowy
obiektu lub jego części usytuowanej niezgodnie z ustaloną nieprzekraczalną lin ią zabudowy;
3) wielkość powierzchni zabudowy w sto sunku do powierzchni dzia łki: maksymaln ie 0,3 ;
4) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 60%;
5) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy dla jednego budynku: 200m²;
6) ilość kondygnacji: maksymaln ie dwie kondygnacje nadzie mne, w tym poddasze uŜytkowe;
7) wysokość zabudowy: maksymaln ie 9m;
8) kszta łt dachu: dachy dwuspadowe lu b czte rospadowe o połacia ch nachylonych pod jednakowym kątem;
9) kąt nachyle nia połaci dachowych: 30º-45º.
7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obie któw podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepis ów: nie
występują te reny i obiekty podlegające ochronie na podsta wie odrębnych przepisów.
8. Zasady i warunki scala nia i podzia łu nieruchomości:
1) wielkość nowo wydzie la nych dzia łek dla podstawowego przeznaczenia terenu: minimalnie 800 m2;
2) szerokość frontó w nowo wydzie la nych dzia łek: dowoln a;
3) kąt połoŜenia granic dzia łek w sto sunku do pasa drogowego: od 80 do 100 stopni.
9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ogranic zenia w ic h uŜytkowaniu: obowiązuje zakaz lo kalizacji
tymczasowych obie któw budowla nych, za wyjątkiem obiektó w do urządzania ogrodów i miejsc przeznaczonych dla rekreacji
mieszkańców.
10. Ustale nia obsługi komunikacyjnej:
1) zakaz lo kalizacji nowych zjazdów z drogi powia towej KD.Z.01;
2) obowiązuje obsługa komunikacyjna z dróg publicznych i wewnętrznych oznaczonych na rysunku pla nu;
3) obowią zuje zaspokojenie potrzeb parkingowych w granicach własnej działki z zachowanie m wskaźników mie jsc parkin gowych
zgodnie z usta lenia mi ogólnymi zawartymi w § 14.
11. Infrastruktura techniczna:
1) obowiązują ustalenia ogóln e zawarte w § 15.
2) te ren oznaczony na rysunku planu jako wydzielenie wewnętrzne 18/1 1.1 .W rezerwuje się dla potrzeb lo kalizacji ujęcia wody.
12. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenów: zakaz lokalizacji tymczasowego zagospodarowania terenu.
13. Stawka procentowa: ustala się sta wkę procentową słuŜącą naliczaniu opłaty, o któ rej mowa w art. 36 ust. 4 usta wy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 10% dla całego terenu.
§ 34.
Ustale nia szczegółowe dla terenu 19.MN o powierzchni 1,4 4 ha.
1. Przeznaczenie terenu:
1) podsta wowe przeznaczenie te renu: tereny zabudowy mieszkanio wej jednorodzin nej;
2) dopuszcza się :
a) lo kalizację lokali przeznaczonych na cele usługowe w budynku o innej funkcji za wyjątkie m gastronomii,
b) lo kalizację budynków zamieszkania zbiorowego związanych ze świadczenie m usług tu rystycznych w obiektach hotelarskich,
oraz zaspakajających specyficzne potrzeby mieszkaniowe,
c) lo kalizację zabudowy letn iskowej w formie obiektów rekreacji in dywidualnej spełnia jących wszystkie wymogi planu;
3) wyklu cza się lokalizację usług turystycznych w formie kempingów i pól namioto wych.
2. Zasady ochrony i kształtowania ła du przestrzennego:
1) zasady lokalizacji nośników rekla mowych:
a) obowią zuje zakaz umie szczania rekla m emitujących świa tło mogące zakłócać warunki mieszkaniowe w bezpośrednim
sąsie dztwie ,
b) dopuszcza się lo kalizację rekla m wbudowanych o powie rzchni do 2m2;
2) poziom usytuowania kondygnacji parteru maksymaln ie 1m ponad pozio mem projekto wanego lub urządzonego terenu;
3) kale nice budynków: równole głe lub prostopadłe do dróg i dojazdów;
4) kolorystyka dachów: w tonacji naturalnej dachówki ceramicznej, czerni lu b szarości.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:
1) obowiązuje zachowanie dopuszczalnych norm hałasu jak na obszarach zabudowy mieszkanio wej jednorodzinnej;
2) obowią zuje zachowanie terenu oznaczonego na rysunku planu jako wydzie lenie wewnętrzne 19/3.1 jako powie rzchni bio logicznie
czynnej, zaleca się wprowadzenie zadrzewie ń w formie zwartych grup drzew i krzewów o powierzchni minimaln ie 80m² kaŜda,
gatu nków odpowiednich geograficznie i sie dliskowo, zajmujących nie mniej niŜ 75% powierzchni tego te renu;
3) obowiązuje nasadzenie szpaleru drzew liściastych oznaczonego na rysunku planu od strony ulic KD.D.08, KD.D.1 1;
4) realizacja zabudowy na, oznaczonych na rysunku planu, te renach podmokłych winna uwzględniać moŜliwość wystą pienia
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podtopień; powin no być to brane pod uwagę szczególnie przy lo kalizacji budynków i projekto waniu ich rozwią zań archite ktonicznych.
Podsta wowym warunkie m inwesto wania na tym terenie jest sporządzenie ekspertyzy geolo giczno-in Ŝynie rskiej, zarówno dla obie któ w
kubatu rowych jak i urządzeń uzbrojenia terenu, która określi sposób posadowienia i wymagania konstrukcyjne obie ktu .
4. Zasady ochrony dziedzic twa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: nie usta la się .
5. Ustalenia dotyczące przestrzeni public znych: nie usta la się .
6. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźnik ów kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) ustala się następujące lin ie zabudowy, oznaczone na rysunku pla nu:
a) nie przekraczaln a lin ia zabudowy, w odle głości 8m od linii rozgraniczających drogi KD.D.07,
b) nie przekraczaln a lin ia zabudowy, w odle głości 6m od linii rozgraniczających dróg i dojazdów,
c) nieprzekraczalna tyln a lin ia zabudowy zgodnie z rysunkie m pla nu;
2) wielkość powierzchni zabudowy w sto sunku do powierzchni dzia łki: maksymaln ie 0,2 ;
3) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 80%;
4) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy dla jednego budynku: 200m²;
5) ilość kondygnacji: maksymaln ie dwie kondygnacje nadzie mne, w tym poddasze uŜytkowe;
6) wysokość zabudowy: maksymaln ie 9m;
7) kszta łt dachu: dachy dwuspadowe lu b czte rospadowe o połacia ch nachylonych pod jednakowym kątem;
8) kąt nachyle nia połaci dachowych: 30º-45º.
7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obie któw podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepis ów: nie
występują te reny i obiekty podlegające ochronie na podsta wie odrębnych przepisów.
8. Zasady i warunki scala nia i podzia łu nieruchomości:
1) wielkość nowo wydzie la nych dzia łek dla podstawowego przeznaczenia terenu: minimalnie 1000 m2;
2) szerokość frontó w nowo wydzie la nych dzia łek: dowoln a;
3) kąt połoŜenia granic dzia łek w sto sunku do pasa drogowego: od 80 do 100 stopni.
9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ogranic zenia w ic h uŜytkowaniu: obowiązuje zakaz lo kalizacji
tymczasowych obie któw budowla nych, za wyjątkiem obiektó w do urządzania ogrodów i miejsc przeznaczonych dla rekreacji
mieszkańców.
10. Ustale nia obsługi komunikacyjnej:
1) obowiązuje obsługa komunikacyjna z dróg publicznych i wewnętrznych oznaczonych na rysunku pla nu;
2) obowią zuje zaspokojenie potrzeb parkingowych w granicach własnej działki z zachowanie m wskaźników mie jsc parkin gowych
zgodnie z usta lenia mi ogólnymi zawartymi w § 14.
11. Infrastruktura techniczna: obowią zują usta le nia ogólne zawarte w § 15.
12. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenów: zakaz lokalizacji tymczasowego zagospodarowania terenu.
13. Stawka procentowa: ustala się sta wkę procentową słuŜącą naliczaniu opłaty, o któ rej mowa w art. 36 ust. 4 usta wy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 10% dla całego terenu.
§ 35.
Ustale nia szczegółowe dla terenu 20.MN o powierzchni 2,2 1 ha.
1. Przeznaczenie terenu:
1) podsta wowe przeznaczenie te renu: tereny zabudowy mieszkanio wej jednorodzin nej;
2) dopuszcza się :
a) lo kalizację lokali przeznaczonych na cele usługowe w budynku o innej funkcji za wyjątkie m gastronomii,
b) lo kalizację budynków zamieszkania zbiorowego związanych ze świadczenie m usług tu rystycznych w obiektach hotelarskich,
oraz zaspakajających specyficzne potrzeby mieszkaniowe,
c) lo kalizację zabudowy letn iskowej w formie obiektów rekreacji in dywidualnej spełnia jących wszystkie wymogi planu;
3) wyklu cza się lokalizację usług turystycznych w formie kempingów i pól namioto wych;
4) na terenie oznaczonym jako wydziele nie wewnętrzne 20/1 .1.ZP ustala się lo kalizację zie leni urządzonej oraz zbio rnika
rete ncyjnego wraz z in frastrukturą to warzyszącą; dopuszcza się tu zagospodarowanie związane z rekreacyjnym wykorzystanie m
terenu tj. ścieŜki piesze, ławki, zadaszone miejsca odpoczynku.
2. Zasady ochrony i kształtowania ła du przestrzennego:
1) zasady lokalizacji nośników rekla mowych:
a) obowią zuje zakaz umie szczania rekla m emitujących świa tło mogące zakłócać warunki mieszkaniowe w bezpośrednim
sąsie dztwie ,
b) dopuszcza się lo kalizację rekla m wbudowanych o powie rzchni do 2m2;
2) poziom usytuowania kondygnacji parteru maksymaln ie 1m ponad pozio mem projekto wanego lub urządzonego terenu;
3) kale nice budynków: równole głe lub prostopadłe do dróg i dojazdów;
4) kolorystyka dachów: w tonacji naturalnej dachówki ceramicznej, czerni lu b szarości.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:
1) obowiązuje zachowanie dopuszczalnych norm hałasu jak na obszarach zabudowy mieszkanio wej jednorodzinnej;
2) obowią zuje nasadzenie szpaleru drzew liściastych oznaczonego na rysunku planu od strony ulic KD.D.08, KD.D.11, KD.D.12 oraz
od strony te renów zielonych oznaczonych na rysunku planu jako 20/1.1 .ZP;
3) realizacja zabudowy na, oznaczonych na rysunku planu, te renach podmokłych winna uwzględniać moŜliwość wystą pienia
podtopień; powin no być to brane pod uwagę szczególnie przy lo kalizacji budynków i projekto waniu ich rozwią zań archite ktonicznych.
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Podsta wowym warunkie m inwesto wania na tym terenie jest sporządzenie ekspertyzy geolo giczno-in Ŝynie rskiej, zarówno dla obie któ w
kubatu rowych jak i urządzeń uzbrojenia terenu, która określi sposób posadowienia i wymagania konstrukcyjne obie ktu .
4. Zasady ochrony dziedzic twa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: nie usta la się .
5. Ustalenia dotyczące przestrzeni public znych: nie usta la się .
6. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźnik ów kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) ustala się następujące lin ie zabudowy, oznaczone na rysunku pla nu:
a) nie przekraczaln a lin ia zabudowy, w odle głości 8m od linii rozgraniczających drogi KD.D.07,
b) nie przekraczaln a lin ia zabudowy, w odle głości 6m od linii rozgraniczających dróg i dojazdów,
c) nie przekraczaln a lin ia zabudowy w odle głości 6m od lin i rozgraniczających terenu zie lonego oznaczonego na rysunku pla nu
jako 20/1 .1.ZP;
2) wielkość powierzchni zabudowy w sto sunku do powierzchni dzia łki: maksymaln ie 0,2 ;
3) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 70%;
4) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy dla jednego budynku: 200m²;
5) ilość kondygnacji: maksymaln ie dwie kondygnacje nadzie mne, w tym poddasze uŜytkowe;
6) wysokość zabudowy: maksymaln ie 9m;
7) kszta łt dachu: dachy dwuspadowe lu b czte rospadowe o połacia ch nachylonych pod jednakowym kątem;
8) kąt nachyle nia połaci dachowych: 30º-45º.
7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obie któw podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepis ów: nie
występują te reny i obiekty podlegające ochronie na podsta wie odrębnych przepisów.
8. Zasady i warunki scala nia i podzia łu nieruchomości:
1) wielkość nowo wydzie la nych dzia łek dla podstawowego przeznaczenia terenu: minimalnie 1000 m2;
2) szerokość frontó w nowo wydzie la nych dzia łek: dowoln a;
3) kąt połoŜenia granic dzia łek w sto sunku do pasa drogowego: od 80 do 100 stopni.
9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ogranic zenia w ic h uŜytkowaniu: obowiązuje zakaz lo kalizacji
tymczasowych obie któw budowla nych, za wyjątkiem obiektó w do urządzania ogrodów i miejsc przeznaczonych dla rekreacji
mieszkańców.
10. Ustale nia obsługi komunikacyjnej:
1) obowiązuje obsługa komunikacyjna z dróg publicznych i wewnętrznych oznaczonych na rysunku pla nu;
2) rezerwuje się te ren oznaczony na rysunku planu jako 20/10.1.KDW dla dojazdu. Usta la się :
a) dostęp ogólny,
b) szerokość w liniach rozgraniczających: minimalnie 8 m, wg rysunku planu,
c) obowią zuje urządzenie jako ciąg pieszo jezdny;
3) obowią zuje zaspokojenie potrzeb parkingowych w granicach własnej działki z zachowanie m wskaźników mie jsc parkin gowych
zgodnie z usta lenia mi ogólnymi zawartymi w § 14.
11. Infrastruktura techniczna: obowią zują usta le nia ogólne zawarte w § 15.
12. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenów: zakaz lokalizacji tymczasowego zagospodarowania terenu.
13. Stawka procentowa: ustala się sta wkę procentową słuŜącą naliczaniu opłaty, o któ rej mowa w art. 36 ust. 4 usta wy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 10% dla całego terenu.
§ 36.
Ustale nia szczegółowe dla terenu 21.MU o powierzchni 2,8 2 ha.
1. Przeznaczenie terenu:
1) podsta wowe przeznaczenie te renu: teren zabudowy mieszkanio wo usługowej;
2) dopuszcza się :
a) lo kalizację zabudowy mieszkanio wej jednorodzinnej,
b) lo kalizację usług komercyjnych i rzemio sła usługowego w fo rmie obie któw i lo kali w budynkach o innej funkcji;
c) lo kalizację budynków zamie szkania zbio rowego związanych ze świa dczenie m usług tu rystycznych w obie ktach hotelarskich,
oraz zaspakajających specyficzne potrzeby mieszkaniowe,
d) lo kalizację zabudowy le tniskowej w fo rmie obie któw rekreacji indywidualn ej spełnia jących wszystkie wymogi pla nu;
3) wyklu cza się lokalizację usług turystycznych w formie kempingów i pól namioto wych.
2. Zasady ochrony i kształtowania ła du przestrzennego:
1) zasady lokalizacji nośników rekla mowych:
a) obowią zuje zakaz umie szczania rekla m emitujących świa tło mogące zakłócać warunki mieszkaniowe w bezpośrednim
sąsie dztwie ,
b) dopuszcza się lo kalizację rekla m wbudowanych o maksymalnej powie rzchni 2m2;
2) poziom usytuowania kondygnacji parteru maksymaln ie 1m ponad pozio mem projekto wanego lub urządzonego terenu;
3) kale nice budynków: równole głe lub prostopadłe do dróg i dojazdów;
4) kolorystyka dachów: w tonacji naturalnej dachówki ceramicznej, czerni lu b szarości;
5) na te renie elementa rnym znajduje się obie kt o chronio nej kompozycji, oznaczony odpowiednim symbolem graficznym na rysunku
pla nu. Obowiązują zasady zagospodarowania te renu zgodne z usta le niami ogóln ymi zawartymi w § 8.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:
1) obowią zuje zachowanie dopuszczalnych norm hałasu jak na obszarach zabudowy mie szkaniowej jednorodzin nej z usługami
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rzemio sła;
2) obowiązuje nasadzenie szpaleru drzew liściastych oznaczonego na rysunku planu od strony ulic KD.D.11, KD.D.1 2.
4. Zasady ochrony dziedzic twa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: nie usta la się .
5. Ustalenia dotyczące przestrzeni public znych: nie usta la się .
6. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźnik ów kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) ustala się nie przekraczalne linie zabudowy, oznaczone na rysunku pla nu w odległości 6m od linii rozgraniczających dróg i
dojazdów;
2) wielkość powierzchni zabudowy w sto sunku do powierzchni dzia łki: maksymaln ie 0,3 ;
3) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 60%;
4) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy dla jednego budynku: 200m²;
5) ilość kondygnacji: maksymaln ie dwie kondygnacje nadzie mne, w tym poddasze uŜytkowe;
6) wysokość zabudowy: maksymaln ie 9m;
7) kszta łt dachu: dachy dwuspadowe lu b czte rospadowe o połacia ch nachylonych pod jednakowym kątem;
8) kąt nachyle nia połaci dachowych: 30º-45º.
7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obie któw podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepis ów: nie
występują te reny i obiekty podlegające ochronie na podsta wie odrębnych przepisów.
8. Zasady i warunki scala nia i podzia łu nieruchomości:
1) wielkość nowo wydzie la nych dzia łek dla podstawowego przeznaczenia terenu: minimalnie 800 m2;
2) szerokość frontó w nowo wydzie la nych dzia łek: dowoln a;
3) kąt połoŜenia granic dzia łek w sto sunku do pasa drogowego: od 80 do 100 stopni.
9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ogranic zenia w ic h uŜytkowaniu: obowiązuje zakaz lo kalizacji
tymczasowych obie któw budowla nych, za wyjątkiem obiektó w do urządzania ogrodów i miejsc przeznaczonych dla rekreacji
mieszkańców.
10. Ustale nia obsługi komunikacyjnej:
1) obowiązuje obsługa komunikacyjna z dróg publicznych i wewnętrznych oznaczonych na rysunku pla nu;
2) rezerwuje się te ren oznaczony na rysunku planu jako 21/10.1.KDW dla dojazdu. Usta la się :
a) dostęp ogólny,
b) szerokość w liniach rozgraniczających: minimalnie 8 m, wg rysunku planu,
c) obowią zuje urządzenie jako ciąg pieszo jezdny;
3) obowią zuje zaspokojenie potrzeb parkingowych w granicach własnej działki z zachowanie m wskaźników mie jsc parkin gowych
zgodnie z usta lenia mi ogólnymi zawartymi w § 14.
11. Infrastruktura techniczna:
1) obowiązują ustalenia ogóln e zawarte w § 15;
2) te ren oznaczony na rysunku planu jako wydzie lenie wewnętrzne 21/11.1 .E rezerwuje się dla potrzeb lo kalizacji stacji
transformatorowej;
3) te ren oznaczony na rysunku planu jako wydzielenie wewnętrzne 21/1 1.2 .KS rezerwuje się dla potrzeb lokalizacji przepompowni
ścieków.
12. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenów: zakaz lokalizacji tymczasowego zagospodarowania terenu.
13. Stawka procentowa: ustala się sta wkę procentową słuŜącą naliczaniu opłaty, o któ rej mowa w art. 36 ust. 4 usta wy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 10% dla całego terenu.
§ 40.
Ustale nia szczegółowe dla terenu 22.MU o powierzchni 0,1 4 ha.
1. Przeznaczenie terenu:
1) podsta wowe przeznaczenie te renu: teren zabudowy mieszkanio wo usługowej;
2) dopuszcza się :
a) lo kalizację zabudowy mieszkanio wej jednorodzinnej,
b) lo kalizację usług komercyjnych i rzemio sła usługowego w fo rmie obie któw i lo kali w budynkach o innej funkcji;
3) wyklu cza się lokalizację usług turystycznych w formie kempingów i pól namioto wych.
2. Zasady ochrony i kształtowania ła du przestrzennego:
1) zasady lokalizacji nośników rekla mowych:
a) obowią zuje zakaz umie szczania rekla m emitujących świa tło mogące zakłócać warunki mieszkaniowe w bezpośrednim
sąsie dztwie ,
b) dopuszcza się lo kalizację rekla m wbudowanych o maksymalnej powie rzchni 2m2;
2) poziom usytuowania kondygnacji parteru maksymaln ie 1m ponad pozio mem projekto wanego lub urządzonego terenu;
3) kale nice budynków: równole głe lub prostopadłe do dróg i dojazdów;
4) kolorystyka dachów: w tonacji naturalnej dachówki ceramicznej, czerni lu b szarości.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:
1) obowią zuje zachowanie dopuszczalnych norm hałasu jak na obszarach zabudowy mie szkaniowej jednorodzin nej z usługami
rzemio sła;
2) obowiązuje nasadzenie szpaleru drzew liściastych oznaczonego na rysunku planu od strony ulic KD.D.11, KD.D.1 2.
4. Zasady ochrony dziedzic twa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: nie usta la się .
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5. Ustalenia dotyczące przestrzeni public znych: nie usta la się .
6. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźnik ów kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) ustala się następujące lin ie zabudowy, oznaczone na rysunku pla nu:
a) nie przekraczaln a lin ia zabudowy, w odle głości 10m od lin i rozgraniczających drogi powiato wej oznaczonej jako KD.Z.01,
b) nie przekraczaln a lin ia zabudowy, w odle głości 6m od linii rozgraniczających pozostałych dróg i dojazdów;
2) istn ie jąca zabudowa, usytu owana niezgodnie z ustaloną linią zabudowy moŜe być poddana remontom bez prawa rozbudowy
obiektu lub jego części usytuowanej niezgodnie z ustaloną nieprzekraczalną lin ią zabudowy;
3) wielkość powierzchni zabudowy w sto sunku do powierzchni dzia łki: maksymaln ie 0,3 ;
4) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 60%;
5) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy dla jednego budynku: 200m²;
6) ilość kondygnacji: maksymaln ie dwie kondygnacje nadzie mne, w tym poddasze uŜytkowe;
7) wysokość zabudowy: maksymaln ie 9m;
8) kszta łt dachu: dachy dwuspadowe lu b czte rospadowe o połacia ch nachylonych pod jednakowym kątem;
9) kąt nachyle nia połaci dachowych: 30º-45º.
7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obie któw podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepis ów: nie
występują te reny i obiekty podlegające ochronie na podsta wie odrębnych przepisów.
8. Zasady i warunki scala nia i podzia łu nieruchomości: nie ustala się.
9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ogranic zenia w ic h uŜytkowaniu: obowiązuje zakaz lo kalizacji
tymczasowych obie któw budowla nych, za wyjątkiem obiektó w do urządzania ogrodów i miejsc przeznaczonych dla rekreacji
mieszkańców.
10. Ustale nia obsługi komunikacyjnej:
1) zakaz lo kalizacji nowych zjazdów z drogi powia towej KD.Z.01;
2) obowiązuje obsługa komunikacyjna z dróg publicznych i wewnętrznych oznaczonych na rysunku pla nu;
3) obowią zuje zaspokojenie potrzeb parkingowych w granicach własnej działki z zachowanie m wskaźników mie jsc parkin gowych
zgodnie z usta lenia mi ogólnymi zawartymi w § 14.
11. Infrastruktura techniczna: obowią zują usta le nia ogólne zawarte w § 15.
12. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenów: zakaz lokalizacji tymczasowego zagospodarowania terenu.
13. Stawka procentowa: ustala się sta wkę procentową słuŜącą naliczaniu opłaty, o któ rej mowa w art. 36 ust. 4 usta wy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 10% dla całego terenu.
Rozdział 4.
Ustale nia dla terenów systemu komunik acyjnego
§ 41.
Ustale nia szczegółowe dla terenu KD.Z.01 o powierzchni 2,3 5 ha.
1. Przeznaczenie terenu: ulica kla sy Z – zbiorcza.
2. Parametry i wyposaŜenie :
1) rezerwacja te renu dla pasa drogowego o szerokości w liniach rozgraniczających min.20m, zgodnie z rysunkie m planu;
2) przekrój ulicy: Z 1/2, tj. ulica jednojezdnio wa, dwupasowa;
3) chodnik po obu stronach jezdni.;
4) dopuszcza się lo kalizację ście Ŝki rowerowej w linia ch rozgraniczających drogi;
3. Inne ustale nia :
1) dostę p do drogi poprzez zjazdy zbiorcze uzgodnio ne z zarządcą drogi, wyklucza się lokalizację nowych bezpośrednich zjazdów na
przyległe do nich posesje;
2) teren znajduje się w granicach strefy ochrony konserwatorskie j stanowisk archeologicznych, oznaczonej na rysunku pla nu
odpowie dnim symbole m graficznym. Obowią zują zasady zagospodarowania terenu zgodne z usta lenia mi ogólnymi zawartymi w § 10;
3) ście ki deszczowe po oczyszczeniu w stopniu zapewniającym spełnienie wymagań określonych w obowią zujących przepisach będą
odprowadzane do istn ie jących cie ków, rowów melioracyjnych podsta wowych.
4. Stawka procentowa: usta la się sta wkę procentową słuŜącą naliczaniu opłaty, o któ rej mowa w art. 36 ust. 4 usta wy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 0% dla całego terenu.
§ 42.
Ustale nia szczegółowe dla terenu KD.D.02 o powierzchni 0,16 ha.
Ustale nia szczegółowe dla terenu KD.D.03 o powierzchni 0,06 ha.
Ustale nia szczegółowe dla terenu KD.D.04 o powierzchni 0,28 ha.
1. Przeznaczenie terenu: ulica kla sy D – dojazdowa.
2. Parametry i wyposaŜenie :
1) rezerwacja te renu dla pasa drogowego o szerokości w liniach rozgraniczających min.10m, zgodnie z rysunkie m planu;
2) przekrój ulicy: D 1/2, tj. ulica jednojezdnio wa, dwupasowa;
3) chodnik po obu stronach jezdni;
4) dopuszcza się lo kalizację ście Ŝki rowerowej w linia ch rozgraniczających drogi;
3. Inne ustale nia :
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1) dostęp do drogi bez ograniczeń;
2) teren znajduje się w granicach strefy ochrony konserwatorskie j stanowisk archeologicznych, oznaczonej na rysunku pla nu
odpowie dnim symbole m graficznym. Obowią zują zasady zagospodarowania terenu zgodne z usta lenia mi ogólnymi zawartymi w § 10;
2) ścieki deszczowe z utwardzonych powierzchni dróg będą zebrane w system kanalizacji deszczowej i po oczyszczeniu w sto pniu
zapewnia jącym spełnienie wymagań określonych w obowią zujących przepisach będą odprowadzane do istniejących cie ków, rowów
melioracyjnych podsta wowych. Istnie je moŜliwość ich zatrzymywania w zbiornikach retencyjnych zlo kalizowanych na terenach zie leni
ogólnodostę pnej, o koniczności jej zastosowania powinny zadecydować warunki te chniczne na odprowadzenie wód wydane przez
właścicie la / zarządcę rowów;
4) te reny znajdują się w granicach pasa ochronnego, stanowią cego część pasa nadbrzeŜnego, będącego naturalną rezerwą pasa
technicznego, na którym wszelka dzia łaln ość ogólnogospodarcza człowieka podle ga określo nym ograniczeniom wynikającym z
potrzeb utrzymania brzegu morskie go. Zgodnie z art.37 ustawy o obszarach morskich RP i admin istracji morskie j z dnia 21 marca
1991 r. (Dz.U. z 2003r. Nr 153, poz.1502) wszelkie zmiany uŜytkowania i zagospodarowania te renu nale Ŝy uzgodnić z właściwym
teryto rialnie organem admin istracji morskie j;
5) na, oznaczonych na rysunku planu, terenach podmokłych konie czne jest sporządzenie ekspertyzy geolo giczno-in Ŝynie rskiej któ ra
określi wymagania konstrukcyjne budowli.
4. Stawka procentowa: usta la się sta wkę procentową słuŜącą naliczaniu opłaty, o któ rej mowa w art. 36 ust. 4 usta wy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 0% dla całego terenu.
§ 43.
Ustale nia szczegółowe dla terenu KD.D.06 o powierzchni 0,61 ha.
Ustale nia szczegółowe dla terenu KD.D.07 o powierzchni 0,33 ha.
Ustale nia szczegółowe dla terenu KD.D.09 o powierzchni 0,08 ha.
Ustale nia szczegółowe dla terenu KD.D.10 o powierzchni 0,09 ha.
1. Przeznaczenie terenu: ulica kla sy D – dojazdowa.
2. Parametry i wyposaŜenie :
1) rezerwacja te renu dla pasa drogowego o szerokości w liniach rozgraniczających min.10m, zgodnie z rysunkie m planu;
2) przekrój ulicy: D 1/2, tj. ulica jednojezdnio wa, dwupasowa;
3) chodnik po obu stronach jezdni;
4) dopuszcza się lo kalizację ście Ŝki rowerowej w linia ch rozgraniczających drogi;
3. Inne ustale nia :
1) dostęp do drogi bez ograniczeń;
2) teren znajduje się w granicach strefy ochrony konserwatorskie j stanowisk archeologicznych, oznaczonej na rysunku pla nu
odpowie dnim symbole m graficznym. Obowią zują zasady zagospodarowania terenu zgodne z usta lenia mi ogólnymi zawartymi w § 10;
3) ścieki deszczowe z utwardzonych powierzchni dróg będą zebrane w system kanalizacji deszczowej i po oczyszczeniu w sto pniu
zapewnia jącym spełnienie wymagań określonych w obowią zujących przepisach będą odprowadzane do istniejących cie ków, rowów
melioracyjnych podsta wowych. Istnie je moŜliwość ich zatrzymywania w zbiornikach retencyjnych zlo kalizowanych na terenach zie leni
ogólnodostę pnej, o koniczności jej zastosowania powinny zadecydować warunki te chniczne na odprowadzenie wód wydane przez
właścicie la / zarządcę rowów;
4) na, oznaczonych na rysunku planu, terenach podmokłych konie czne jest sporządzenie ekspertyzy geolo giczno-in Ŝynie rskiej któ ra
określi wymagania konstrukcyjne budowli.
4. Stawka procentowa: usta la się sta wkę procentową słuŜącą naliczaniu opłaty, o któ rej mowa w art. 36 ust. 4 usta wy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 0% dla całego terenu.
§ 44.
Ustale nia szczegółowe dla terenu KD.D.05 o powierzchni 0,08 ha.
Ustale nia szczegółowe dla terenu KD.D.08 o powierzchni 0,28 ha.
Ustale nia szczegółowe dla terenu KD.D.11 o powierzchni 0,96 ha.
Ustale nia szczegółowe dla terenu KD.D.12 o powierzchni 0,52 ha.
1. Przeznaczenie terenu: ulica kla sy D – dojazdowa.
2. Parametry i wyposaŜenie :
1) rezerwacja te renu dla pasa drogowego o szerokości w liniach rozgraniczających min.10m, zgodnie z rysunkie m planu;
2) przekrój ulicy: D 1/2, tj. ulica jednojezdnio wa, dwupasowa;
3) chodnik po obu stronach jezdni;
4) dopuszcza się lo kalizację ście Ŝki rowerowej w linia ch rozgraniczających drogi;
3. Inne ustale nia :
1) dostęp do drogi bez ograniczeń;
2) ścieki deszczowe z utwardzonych powierzchni dróg będą zebrane w system kanalizacji deszczowej i po oczyszczeniu w sto pniu
zapewnia jącym spełnienie wymagań określonych w obowią zujących przepisach będą odprowadzane do istniejących cie ków, rowów
melioracyjnych podsta wowych. Istnie je moŜliwość ich zatrzymywania w zbiornikach retencyjnych zlo kalizowanych na terenach zie leni
ogólnodostę pnej, o koniczności jej zastosowania powinny zadecydować warunki te chniczne na odprowadzenie wód wydane przez
właścicie la / zarządcę rowów.
4. Stawka procentowa: usta la się sta wkę procentową słuŜącą naliczaniu opłaty, o któ rej mowa w art. 36 ust. 4 usta wy o planowaniu i
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zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 0% dla całego terenu.

Rozdział 5.
Ochrona gruntów rolnych i le śnych
§ 45.
1. Na podsta wie art.7 usta wy z dnia 3 lu te go 1995 r. o ochronie gruntó w roln ych i le śnych (Dz.U. Nr 16 poz.78 z późnie jszymi
zmianami) w pla nie na cele nierolnicze przeznacza się 20,4077 ha gruntó w roln ych pochodzenia min eralnego i organicznego, w tym
poszczególn ych klas w ha:
1) kl. R III b pochodzenie min eralne – 0,9 127 ha;
2) kl. Ł III b pochodzenie mineralne – 0,2660 ha;
3) kl. R IVa pochodzenie min eralne – 2,4 265 ha;
4) kl. R IVb pochodzenie min eralne – 2,3 627 ha;
5) kl. Ps IV pochodzenie min eralne – 0,3 222 ha;
6) kl. Ps IV pochodzenie organiczne – 0,0 508 ha;
7) kl. R V pochodzenie mineralne – 6,7491 ha;
8) kl. R V pochodzenie organiczne – 0,4309 ha;
9) kl. Ł IV pochodzenie mineralne – 0,2 660 ha;
10) kl. Ł IV pochodzenie organiczne – 1,1 850 ha;
11) kl. Ł V pochodzenie min eralne – 0,0 089 ha;
12) kl. Ł VI pochodzenie organiczne – 0,5 279 ha;
13) kl. Ps V pochodzenie organiczne – 0,9743 ha;
14) kl. Ps VI pochodzenie organiczne – 1,5 083 ha;
15) kl. Ps VI pochodzenie min eralne – 0,0 197 ha;
16) kl. RVI pochodzenie mineralne – 2,1959 ha;
17) kl. RVI pochodzenie organiczne – 0,0033 ha;
18) kl. W pochodzenie organiczne – 0,1174 ha.
2. Łączna suma powierzchni wymagających zgody Ministra na przeznaczenie gruntó w roln ych na cele nie rolnicze (decyzja nr
GZ.tr.057/6 02-859/05) wynosi 1,1787 ha gruntów klasy III, w tym poszczególnych klas w ha:
1) kl. R III b pochodzenie min eralne – 0,9 127 ha;
2) kl. Ł III pochodzenie mineralne – 0,2 660 ha.
3. Łączna suma powie rzchni wymagających zgody Wojewody na przeznaczenie gruntów roln ych na cele nie rolnicze (decyzja nr
DROWOŚ.IIIAS.7323-4/8 /06) wynosi 10,1753 ha gruntów klasy IV, V, VI, w tym poszczególnych kla s w ha:
1) kl. R IVa pochodzenie min eralne – 2,4 265 ha;
2) kl. R IVb pochodzenie min eralne – 2,3 627 ha;
3) kl. Ps IV pochodzenie min eralne – 0,3 222 ha;
4) kl. Ps IV pochodzenie organiczne – 0,0 508 ha;
5) kl. Ł IV pochodzenie mineralne – 0,2 660 ha;
6) kl. Ł IV pochodzenie organiczne – 1,1 850 ha;
7) kl. Ł VI pochodzenie organiczne – 0,5 279 ha;
8) kl. Ps V pochodzenie organiczne – 0,9743 ha
9) kl. Ps VI pochodzenie organiczne – 1,5 083 ha;
10) kl. RVI pochodzenie organiczne – 0,0033 ha;
11) kl. R V pochodzenie organiczne – 0,4309 ha;
12) kl. W pochodzenie organiczne – 0,1174 ha.
Rozdział 6.
Przepisy końcowe
§ 46.
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
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