
UCHWAŁA NR 216/XXII/VI/2013
RADY GMINY LINIA

z dnia 18 lutego 2013 r.

w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Smażyno, 
w gminie Linia. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 

jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 

poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, 

poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, 

poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, 

poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, 

poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113) oraz art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2012r. poz. 647) Rada Gminy Linia uchwala, co następuje 

§ 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Smażyno w gminie Linia, 
obejmującego teren o powierzchni ok. 50 ha, w granicach określonych na rysunku planu, po stwierdzeniu, że nie 
narusza on ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Linia” 
uchwalonego Uchwałą Nr 159/XVII/VI/2012 Rady Gminy Linia z dnia 31 sierpnia 2012 r. 

DZIAŁ I.
Postanowienia ogólne 

§ 2. Integralną częścią uchwały jest: 

1)rysunek planu, w skali 1: 2000, stanowiący załącznik nr 1; 

2)rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowiące załącznik nr 2; 

3)rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 
należą do zadań własnych Gminy oraz zasady ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, 
stanowiące załącznik nr 3. 

§ 3. Część tekstowa uchwały została podzielona na następujące jednostki redakcyjne: 

1)Dział I zawierający przepisy ogólne; 

2)Dział II zawierający ustalenia ogólne dla wszystkich terenów w granicach opracowania, na które składają się: 

a) Rozdział I zawierający ustalenia dotyczące przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny 
o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, 

b) Rozdział II zawierający ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 

c) Rozdział III zawierający ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, 

d) Rozdział IV zawierający ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr 
kultury współczesnej, 

e) Rozdział V zawierający ustalenia dotyczące wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni 
publicznych, 

f) Rozdział VI zawierający ustalenia dotyczące zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźniki 
zagospodarowania terenu, 

g) Rozdział VII zawierający ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów 
podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także 
obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych, 
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h) Rozdział VIII zawierający ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków podziału oraz scalania 
i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym, 

i) Rozdział IX zawierający ustalenia dotyczące szczegółowych warunków zagospodarowywania terenów oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy, 

j) Rozdział X zawierający ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 
komunikacji i infrastruktury technicznej, 

k) Rozdział XI zawierający ustalenia dotyczące sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, 
urządzenia i użytkowania terenów, 

l) Rozdział XII zawierający ustalenia dotyczące stawek procentowych, na podstawie których ustala się opłatę, 
o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy; 

3)Dział III zawierający ustalenia szczegółowe obowiązujące dla konkretnych terenów wskazanych 
w poszczególnych paragrafach, za pomocą symbolu zgodnego z rysunkiem planu: 

a) Rozdział I zawierający ustalenia dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi; 

4)Dział IV zawierający ustalenia końcowe. 

DZIAŁ II.
Ustalenia ogólne 

§ 4. 1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o: 

1)uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy Linia, o ile z treści przepisu nie wynika 
inaczej; 

2)ustawie – należy przez to rozumieć ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. 
z 2012r. poz. 647); 

3)terenie - należy przez to rozumieć obszar o określonym rodzaju przeznaczenia, wyznaczony na rysunku planu 
liniami rozgraniczającymi; 

4)powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć wyrażony w procentach stosunek powierzchni zabudowanej 
obiektami kubaturowymi do powierzchni działki; 

5)intensywności zabudowy – należy przez to rozumieć stosunek powierzchni całkowitej wszystkich kondygnacji 
(nadziemnych i podziemnych) po obrysie (z wyłączeniem tarasów i balkonów) do powierzchni działki; 

6)nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, poza którą wyklucza się lokalizację 
zewnętrznej ściany budynku oraz obiektów budowlanych, w tym nośników reklamowych. Zewnętrznej ściany 
budynku nie stanowią: ganki, wiatrołapy, schody i pochylnie wejściowe do budynku, wykusze, balkony i inne 
podobne elementy bryły budynku; 

7)obowiązującej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, wzdłuż której obowiązuje nakaz lokalizowania 
obiektów; ustalenie to uznaje się za spełnione, jeżeli co najmniej 50% powierzchni jednej frontowej ściany 
budynku pokrywa się z wyznaczoną na rysunku planu obowiązująca linią zabudowy; 

8)proponowanych liniach podziału wewnętrznego – należy przez to rozumieć propozycję podziału terenu na 
działki, z którą nie musi być zgodny projekt podziału nieruchomości z zastrzeżeniem zachowania minimalnych 
gabarytów działki; 

9)wysokiej ściance kolankowej – należy przez to rozumieć ściankę na poddaszu, będącą przedłużeniem ściany 
ostatniej kondygnacji, wykonaną w celu podniesienia dachu i zwiększenia powierzchni użytkowej poddasza, 
o wysokości min. 1,2 m; 

10)nośniku reklamowym – należy przez to rozumieć urządzenie reklamowe w jakiejkolwiek materialnej formie, 
ze stałą lub zmienną powierzchnią ekspozycyjną - nieoświetloną, oświetloną lub podświetloną, o powierzchni 
ustalonej w planie lecz nie większej niż 5,0 m2; przeznaczone do eksponowania reklamy; nie będące znakiem 
w rozumieniu przepisów o znakach i sygnałach drogowych, czy też elementem systemu informacyjnego 
gminy; 
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11)wielkopowierzchniowym nośniku reklamowym – należy przez to rozumieć nośnik reklamowy 
o powierzchni eksponującej reklamę powyżej 5,0 m2; 

12)szerokości frontu działki – należy przez to rozumieć szerokość działki mierzoną od strony drogi publicznej 
lub innej drogi, z której realizowany jest wjazd lub wejście na działkę; 

13)stawce procentowej – należy przez to rozumieć jednorazową opłatę planistyczną, określoną w stosunku 
procentowym, naliczaną w przypadku zbycia nieruchomości, jeżeli wskutek uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego wzrosła jej wartość, na zasadach określonych w ustawie; 

14)infrastrukturze turystycznej – należy przez to rozumieć wszelkiego rodzaju urządzenia turystyczne, które 
mają na celu służenie przyjeżdżającym na dany obszar turystom – zaspokajaniu ich potrzeb związanych 
z bierną i aktywną turystyką. Są to między innymi obiekty małej architektury, tablice informacji turystycznej, 
publiczne toalety, wiaty, ciągi piesze i pieszo-rowerowe wraz z infrastrukturą, parkingi leśne, a także obiekty 
sanitarne budowane na potrzeby pól biwakowych i znajdujące się w ich bezpośrednim sąsiedztwie; 

15)tymczasowych obiektach handlowych – należy przez to rozumieć kioski, stragany, pawilony handlowe, 
punkty sprzedaży ulicznej, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, kontenery oraz przyczepy 
handlowe i gastronomiczne; 

16)budynku dysharmonijnym – należy przez to rozumieć budynek, który formą bądź gabarytami narusza 
walory kulturowe lub ład przestrzenny otoczenia, wskazany do rozbiórki lub przebudowy zgodnie z zapisami 
planu; 

17)akcencie architektonicznym – należy przez to rozumieć obiekt małej architektury w formie fontanny, rzeźby, 
pomnika; 

18)dominancie – należy przez to rozumieć budynek wyróżniający się wysokością w otaczającej zabudowie; 

19)obiektach małej architektury – należy przez to rozumieć ławki lokalizowane przy ciągach komunikacyjnych, 
ławy i stoły lokalizowane na terenach zielonych, siedziska, stojaki na rowery, wiaty przystankowe, wiaty 
rowerowe, zadaszenia, kosze na śmieci, popielnice, donice i kwietniki, toalety publiczne, latarnie, tablice 
informacyjne, osłony na drzewa, zagospodarowanie parkingów, obiekty o charakterze dekoracyjnym oraz 
systemy barierek i ogrodzeń poprawiających bezpieczeństwo wzdłuż ciągów komunikacyjnych; 

20)stanie istniejącym – należy przez to rozumieć stan istniejący na dzień uchwalenia planu. 

2. Pozostałe pojęcia użyte w uchwale zgodne są z definicjami określonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. 
Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) oraz w rozporządzeniach wykonawczych do 
w/w ustawy. 

§ 5. 1. Przedmiotem planu jest ustalenie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenów na obszarze objętym 
planem. 

2. Zakres ustaleń planu wynika z uchwały Rady Gminy Linia Nr 361/XLII/V/2010 z dnia 28 października 2010 
r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi 
Smażyno, w gminie Linia. 

3. Granice obszaru objętego planem przedstawiono na rysunku planu, o którym mowa w § 2 ust. 1. 

4. Dla każdego terenu oznaczonego na rysunku planu obowiązują ustalenia ogólne oraz ustalenia szczegółowe 
przyporządkowane do danego terenu zgodnie z konkretnym paragrafem. 

§ 6. Rysunek planu zawiera następujące oznaczenia graficzne: 

1)Oznaczenia ogólne: 

a) granica obszaru objętego opracowaniem planu, 

b) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, 

c) sposób oznaczenia terenu: 

- numer terenu, 

- symbol przeznaczenia terenu; 

2)Przeznaczenie terenów; 
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3)Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) dominanta przestrzenna, 

b) otwarcie widokowe, 

c) krzyż lub kapliczka, 

d) akcent architektoniczny, 

e) budynek dysharmonijny; 

4)Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: 

a) cenny drzewostan, 

b) obszar Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 111; 

5)Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 

a) strefa ochrony konserwatorskiej zespołu ruralistycznego wsi Smażyno, 

b) strefa „W” ochrony archeologicznej, 

c) strefa „OW” ochrony archeologicznej, 

d) obiekt o wartościach historyczno-kulturowych, 

e) obiekty wpisane do WEZ: 

- zabytkowy budynek, 

- zabytkowy park dworski, 

- zabytkowy most nad rzeką Bolszewką; 

6)Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy: 

a) obowiązująca linia zabudowy, 

b) nieprzekraczalna linia zabudowy; 

7)Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w ich zagospodarowaniu: 

a) pas techniczny wzdłuż rzeki Bolszewki, 

b) obszary o znacznych spadkach terenu, 

c) strefa ochronna od cmentarza, 

d) linia energetyczna średniego napięcia wraz ze strefą ograniczeń, 

e) strefa przebiegu infrastruktury telekomunikacyjnej CWTiD MW; 

8)Informacje nie będące obowiązującymi ustaleniami planu: 

a) proponowane linie podziału wewnętrznego. 

Rozdział I.
Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach 

zagospodarowania 

§ 7. 1. Obszar planu obejmuje łącznie 107 terenów, o następujących rodzajach przeznaczenia: 

1)MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

2)MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; 

3)ML – tereny zabudowy letniskowej; 

4)U – tereny zabudowy usługowej; 

5)R – tereny gruntów rolnych; 

6)US – tereny usług sportu; 
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7)UK – tereny usług kultury; 

8)W – tereny wodociągów; 

9)E – tereny elektroenergetyki; 

10)KP – tereny parkingów; 

11)ZC – tereny zieleni cmentarnej; 

12)ZL – tereny lasów; 

13)ZP – tereny zieleni urządzonej; 

14)ZK – tereny zieleni nieurządzonej; 

15)KDZ – tereny dróg publicznych – drogi zbiorcze; 

16)KDL – tereny dróg publicznych – drogi lokalne; 

17)KDD – tereny dróg publicznych – drogi dojazdowe; 

18)KDW – tereny dróg wewnętrznych; 

19)KDX – tereny ciągów pieszo-jezdnych; 

20)WS – tereny wód powierzchniowych. 

2. Przeznaczenie terenu dla poszczególnych terenów zawarto w ustaleniach szczegółowych uchwały. 

Rozdział II.
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 

§ 8. 1. Przy realizacji zagospodarowania obszaru objętego planem ustala się zachowanie zasad ochrony 
i kształtowania ładu przestrzennego, określonych niniejszą uchwałą. 

2. Zasady lokalizacji nośników reklamowych: 

1)zakaz lokalizacji wielkopowierzchniowych nośników reklamowych; 

2)dopuszcza się lokalizację reklam wolnostojących (nie więcej niż jedna na działce) oraz nośników reklamowych 
wbudowanych w postaci szyldów i tablic informacyjnych ściśle związanych z wykonywaną na miejscu 
działalnością, nie więcej niż jedna na lokal usługowy, o powierzchni nie większej niż 1,5 m2. 

3. Wyznacza się dominantę wysokościową (wieżę kościoła). Zakazuje się wznoszenia obiektów mogących 
wysokością lub gabarytami pozbawiać wieżę dominującego charakteru w panoramie wsi. 

4. Ustala się zachowanie obecnej lokalizacji istniejących krzyży, kapliczek i akcentów architektonicznych oraz 
dopuszcza lokalizację nowych obiektów tego typu. 

5. Ustala się zachowanie otwarcia widokowego oznaczonego graficznie na rysunku planu, będącego 
reprezentacyjnym widokiem na wodę rzeki Bolszewki, budynek młyna wodnego oraz wieżę kościoła na wzgórzu. 
Ustala się: 

1)zakaz lokalizacji jakichkolwiek obiektów oraz zieleni wysokiej mogących zasłaniać widok; 

2)zakaz umieszczania nośników reklamowych na dachach i elewacjach budynków widocznych od strony otwarcia 
widokowego. 

6. W centralnej reprezentacyjnej części wsi znajduje się budynek dysharmonijny widziany z otwarcia 
widokowego oznaczony na rysunku planu. Ustala się zakaz nadbudowy i rozbudowy, dopuszcza przekształcenie 
konstrukcji dachu na zbliżoną do budynku sąsiedniego lub rozbiórkę tego obiektu. 

7. Ustala się parametry zabudowy zgodne z zasadami określonymi w Dziale II uchwały. 

8. Na terenach inwestycyjnych ustala się obowiązek realizacji zieleni towarzyszącej obiektom budowlanym. 

9. Na terenach inwestycyjnych ustala się: 

1)zakaz stosowania ogrodzeń pełnych i prefabrykowanych z przęseł betonowych od strony dróg publicznych; 

2)nakaz ujednolicenia kolorystyki pokrycia dachów w nowych obiektach budowlanych do tonacji naturalnej 
dachówki ceramicznej, brązów i grafitu; dopuszcza się krycie dachów strzechą lub gontem; 
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3)nakaz wykończenia elewacji w nowych obiektach budowlanych i obiektach podlegających przebudowie 
i modernizacji materiałami o charakterze mineralnym lub naturalnym, np. tynk, cegła, materiały cegłopodobne 
(klinkier), drewno, kamień. Dopuszcza się deskowanie lub licowanie cegłą; 

4)zakaz stosowania oblicówki winylowej i jaskrawych kolorów w wykończeniu elewacji nowych obiektów 
budowlanych i obiektów podlegających przebudowie oraz modernizacji. 

10. Niezgodne z planem, istniejące na czas uchwalenia planu i wzniesione zgodnie z prawem budynki mogą 
być poddawane remontom i przebudowie bez prawa powiększania kubatury, do czasu ich wyburzenia lub 
przebudowy zgodnej z ustaleniami planu. 

11. Ustala się, że rozwój zainwestowania będzie planowany równolegle z systemami infrastruktury technicznej 
i transportowej. 

Rozdział III.
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego 

§ 9. 1. Na obszarze planu ustala się: 

1)projektowane użytkowanie i zagospodarowanie terenu nie może stanowić źródła zanieczyszczeń dla środowiska 
wodno-gruntowego. Należy stosować takie rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne, aby 
przeciwdziałać zagrożeniom środowiskowym z racji dopuszczonej funkcji; 

2)zasięg uciążliwości dla środowiska prowadzonej działalności winien być ograniczony do terenu, do którego 
właściciel ma tytuł prawny; 

3)gromadzenie i usuwanie odpadów stałych musi odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi, 
z uwzględnieniem selektywnej zbiórki odpadów oraz z zaleceniem podziału na frakcje suchą i mokrą. 

2. Zakazuje się prowadzenia prac trwale i niekorzystnie naruszających panujące na obszarze objętym planem 
i w jego sąsiedztwie, stosunki gruntowo-wodne. 

3. Zakazuje się likwidowania, zasypywania, przekształcania lub osuszania naturalnych zbiorników wodnych 
i obszarów wodno-błotnych. 

4. Ustala się konieczność zapewnienia właściwego klimatu akustycznego w budynkach z pomieszczeniami 
przeznaczonymi na stały pobyt ludzi, zgodnie z przepisami prawa i Polskimi Normami. 

5. W nowopowstających budynkach zakazuje się stosowania paliw węglowych do celów grzewczych. 

6. Na obszarze planu ustala się zachowanie istniejącej zieleni oraz cennych zbiorowisk roślinnych, szczególną 
ochroną należy objąć cenny drzewostan oznaczony na rysunku planu, wraz z jego układem kompozycyjnym – 
nasadzenia wzdłuż dróg oraz związane z siedliskami rolniczymi. 

7. Należy zapewnić ochronę siedlisk i stanowisk chronionych gatunków zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa dotyczącymi ochrony gatunkowej: dziko występujących roślin objętych ochroną, dziko występujących 
zwierząt objętych ochroną, dziko występujących grzybów objętych ochroną. 

8. Należy zachować lokalne powiązania przyrodnicze z terenami otaczającymi poprzez między innymi 
stosowanie ogrodzeń umożliwiających migrację drobnej zwierzyny poprzez np. otwory o średnicy min. 15 cm 
wykonanych w podmurówce, przy powierzchni terenu, rozmieszczonych w odstępach nie większych niż 5 m lub 
prześwitów o szerokości 10 cm pomiędzy podmurówką a ażurowymi elementami ogrodzenia, gdy wysokość 
podmurówki nie przekracza 10 cm. 

9. Zaleca się lokalizować zieleń w formie grup drzew lub krzewów. Nasadzenia należy realizować w oparciu 
o gatunki zgodne geograficznie i siedliskowo. 

10. Zaleca się stosowanie nawierzchni półprzepuszczalnych i przepuszczalnych do utwardzania dróg 
dojazdowych i miejsc postojowych. 

11. W granicach planu należy zachować istniejące wody śródlądowe, w tym urządzenia melioracji 
podstawowej i szczegółowej. Dopuszcza się skanalizowanie istniejących rowów. 

12. W granicach planu istnieje elektrownia wodna na rzece Bolszewce. 

§ 10. 1. Ustala się pas techniczny wzdłuż odcinków brzegu rzeki Bolszewki zgodnie z rysunkiem planu. Na 
terenie pasa technicznego ustala się: 
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1)zakaz zabudowy; 

2)zakaz lokalizacji ogrodzeń; 

3)obowiązek zapewnienia dostępu dla służb odpowiedzialnych za utrzymanie w należytym stanie technicznym 
brzegów i dna rzeki. 

2. Fragment obszaru opracowania planu znajduje się w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 
111 – obowiązują przepisy odrębne. 

Rozdział IV.
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

§ 11. 1. Ustala się strefę ochrony konserwatorskiej zespołu ruralistycznego wsi Smażyno określoną graficznie 
na rysunku planu. Ochronie w tej strefie podlega: układ przestrzenny, układ ulic historycznych, historyczne 
siedliska i tradycyjne zasady ich kształtowania oraz cenne obiekty budownictwa wiejskiego (obiekty o wartościach 
historyczno-kulturowych oraz obiekty wpisane do WEZ). W strefie tej obowiązują następujące rygory: 

1)lokalizacja nowej zabudowy w sposób nawiązujący do historycznie ukształtowanych typów zabudowy, a w 
szczególności w zakresie: 

a) usytuowania, 

b) gabarytów, 

c) kształtu dachu, 

d) kolorystyki, 

e) detalu architektonicznego; 

2)zakaz umieszczania nośników reklamowych i reklam wbudowanych za wyjątkiem szyldów związanych 
z prowadzoną działalnością gospodarczą o powierzchni do 1 m2; 

3)utrzymanie oraz wprowadzenie rodzimej roślinności w ogródkach przydomowych; 

4)stosowanie ażurowych ogrodzeń działek wysokości do 1,5 m o charakterze tradycyjnym, tj.: drewnianych 
z dopuszczeniem kamiennej bądź ceglanej podmurówki, ew. żywopłotów naturalnych i formowanych; 

5)budynki w zabudowie zagrodowej należy lokalizować zgodnie z tradycyjnymi zasadami, tj. zabudowa 
wielobudynkowa zgrupowana wokół prostokątnego podwórza; 

6)zabrania się lokalizacji małych elektrowni wiatrowych. 

2. W granicach obszaru opracowania występują obiekty wpisane do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków. 

1)Są to następujące obiekty: 

a) budynki: 

- kościół par. św. Antoniego, 

- plebania, 

- młyn i dom młynarza, 

b) park dworski, 

c) most nad rzeką Bolszewką; 

2)Ochronie podlegają historyczne: bryła, elewacja, historyczna dyspozycja ścian, kształt dachu, historyczne 
i regionalne formy architektoniczne oraz detale w tym podziały stolarki okiennej, historyczne materiały 
budowlane oraz kolorystyka. W obrębie w/w elementów chronionych obowiązuje priorytet wymagań 
konserwatorskich; 

3)W razie rozbiórki obiektu należy odtworzyć obiekt o bryle, formie i gabarytach analogicznych do obiektu 
usuniętego; 

4)Dla zabytkowego parku ustala się: 

a) konieczność prowadzenia działań pielęgnacyjnych i konserwacyjnych, 
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b) zachowanie historycznego układu przestrzennego, kompozycji zieleni i historycznego drzewostanu, 

c) zakaz lokalizacji reklam wolnostojących i wbudowanych, 

d) zakaz stosowania ogrodzeń pełnych i prefabrykowanych z przęseł betonowych, 

e) dla nowej zabudowy nawiązywanie usytuowania, gabarytów, kształtowania bryły zabudowy do miejscowej 
tradycji architektonicznej. 

3. W granicach obszaru opracowania występują obiekty o wartościach historyczno-kulturowych 

1)ochronie poddaje się: 

a) historyczna bryłę, 

b) historyczny kształt dachu, 

c) historyczną dyspozycję ścian (rozmieszczenie drzwi, okien oraz elementów wystroju architektonicznego), 

d) historyczne formy architektoniczne, 

e) historyczny detal architektoniczny w tym wielkość i kształt otworów okiennych i drzwiowych, 

f) historyczne materiały budowlane oraz historyczną kolorystykę budynki o historycznych wartościach 
architektonicznych należy poddać rewaloryzacji, prowadząc w nich remonty kapitalne lub doraźne, 
z poszanowaniem historycznej formy architektonicznej, skali, wystroju elewacji, w tym stolarki okiennej 
i drzwiowej; 

2)Przy przebudowie i rozbudowie obiektów o wartościach historyczno-kulturowych obowiązuje kontynuacja 
historycznych zasad kształtowania zabudowy, charakterystyczna dla tradycji budowlanej wsi i regionu Kaszub. 

4. Na terenie objętym planem znajdują się 2 stanowiska archeologiczne wpisane do rejestru zabytków woj. 
pomorskiego (Dec. nr 126/Archeol. z dnia 13.03.1971 r. i Dec. nr 224/Archeol. z dnia 05.12.1972 r.), dla których 
ustala się strefę „W” ochrony archeologicznej: 

1)celem ochrony jest zachowanie najcenniejszych zasobów archeologicznych woj. pomorskiego; 

2)wyklucza się jakiekolwiek inwestycje (w tym również parcelacje), naruszające substancję zabytkową stanowisk 
archeologicznych; obowiązuje ścisła ochrona i trwałe zachowanie. 

5. Dla pozostałych 2 stanowisk archeologicznych znajdujących się w wojewódzkiej ewidencji zabytków, 
ustala się strefę „OW” ochrony archeologicznej: 

1)w granicach strefy dopuszczalna jest działalność inwestycyjna pod warunkiem wykonania wyprzedzających 
badań wykopaliskowych, których celem jest udokumentowanie reliktów osadnictwa; zakres prac 
archeologicznych określa każdorazowo Pomorski Wojewódzki Konserwator w Gdańsku; 

2)po wykonaniu archeologicznych badań ratowniczych, teren może być trwale zainwestowany. 

6. W przypadku odkrycia w trakcie realizacji inwestycji przedmiotu, który posiada cechy zabytku lub 
wykopaliska archeologicznego, osoby prowadzące roboty budowlane i ziemne są zobowiązane zabezpieczyć 
znalezisko, wstrzymać wszelkie prace mogące je uszkodzić lub zniszczyć i niezwłocznie powiadomić Pomorskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku. 

Rozdział V.
Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych 

§ 12. 1. Ustala się, że przestrzeniami publicznymi w granicach opracowania planu są: 

1)tereny położone w liniach rozgraniczających dróg, oznaczonych na rysunku planu symbolami KDZ, KDL, 
KDD, KDW; 

2)tereny zieleni oznaczone na rysunku planu symbolami ZC, ZK, ZP, za wyjątkiem terenu 28.ZP/U; 

3)tereny usług sportu i kultury oznaczone na rysunku planu symbolami US i UK. 

2. W granicach planu dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury związanych z funkcjonowaniem 
danego terenu w sposób nieutrudniający korzystanie z danej przestrzeni. W przypadku lokalizacji obiektów małej 
architektury w liniach rozgraniczających dróg publicznych obowiązują przepisy odrębne. 
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3. Zakaz lokalizowania ogrodzeń w obrębie przestrzeni publicznych, przy czym nie uważa się za ogrodzenie 
elementów detalu urbanistycznego takich jak: pachołki, słupki, pojemniki na rośliny, a także elementów 
zagospodarowania parkingów czy systemów barierek i ogrodzeń poprawiających bezpieczeństwo wzdłuż ciągów 
komunikacyjnych. 

4. W zakresie lokalizowania nośników reklamowych obowiązują ustalenia §8 ust.2. 

Rozdział VI.
Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu 

§ 13. 1. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu określone są w Dziale II 
uchwały. 

2. W granicach opracowania planu dopuszcza się podpiwniczenie budynków. 

3. Zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów usługowo-handlowych, za wyjątkiem terenów, dla których 
ustalenia szczegółowe dopuszczają taką lokalizację. 

Rozdział VII.
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na 

podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia 
powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych. 

§ 1. Na terenie opracowania planu nie zostały wykonane badania geologiczne, które potwierdzałyby 
konieczność wskazania terenów zagrożonych osuwaniem mas ziemnych. Żaden też z terenów leżących 
w granicach opracowania nie jest ujęty w rejestrze obszarów zagrożonych ruchami masowymi ziemi. Zgodnie 
z rysunkiem planu, w granicach opracowania planu istnieją obszary o znacznym spadku terenu, na których 
w momencie uruchomienia procesów inwestycyjnych może powstać zagrożenie ruchami masowymi ziemi. Ustala 
się, że przed uruchomieniem procesów inwestycyjnych na tych obszarach należy przeprowadzić badania 
geologiczno-inżynierskie. Po stwierdzeniu występowania terenów zagrożonych procesami geodynamicznymi 
wskazane jest podjęcie działań zabezpieczających przed tymi procesami, w zakresie zgodnym z odrębnymi 
przepisami prawa. 

Rozdział VIII.
Szczegółowe zasady i warunki podziału oraz scalania i podziału nieruchomości objętych planem 

miejscowym 

§ 15. 1. Dopuszcza się podział nieruchomości zgodnie z warunkami określonymi dla poszczególnych terenów 
w Dziale II niniejszej uchwały. 

2. Dopuszcza się wydzielenie działek mniejszych niż zostało to ustalone w Dziale II niniejszej uchwały, w celu 
polepszenia warunków mieszkaniowych użytkowania działek sąsiednich. 

3. Istniejące na dzień uchwalenia planu podziały uznaje się za zgodne z planem. 

4. Na wszystkich terenach inwestycyjnych oraz na terenach oznaczonych symbolem ZL, ZP, ZK dopuszcza się 
wydzielenie ciągów pieszych i pieszo-rowerowych. 

Rozdział IX.
Szczegółowe warunki zagospodarowywania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy 

§ 16. 1. Obowiązują ustalenia dla poszczególnych terenów określone w Dziale II niniejszej uchwały. 

2. Na wszystkich terenach oznaczonych symbolami ZL, ZP i ZK dopuszcza się lokalizację infrastruktury 
turystycznej. 

3. Ustala się obowiązek zachowania minimalnej odległości zabudowy od krawędzi lasu zgodnie z przepisami 
odrębnymi. 

4. Ustala się strefę ograniczeń od naziemnej linii energetycznej 15 kV o szerokości 14 m (po 7 m od osi linii). 

1)Zagospodarowanie terenu w obszarze strefy ograniczeń linii średniego napięcia zgodnie z przepisami 
odrębnymi; 

Id: BPKJA-HEDNO-IKXFV-ZCZVP-TGYQI. Podpisany Strona 9
—————————————————————————————————————————————————————————



2)Ograniczenie to nie będzie obowiązywać w przypadku likwidacji, przeniesienia lub skablowania linii. 

5. Na terenach zabudowy mieszkaniowej dopuszcza się zachowanie i rozbudowę istniejących gospodarstw 
rolniczych. 

6. Za zgodne z planem uznaje się parametry zabudowy i parametry zagospodarowania terenu, w tym 
bezpośrednie zjazdy z dróg na działki, ustalone w prawomocnej decyzji wydanej przed wejściem w życie planu. 

7. Na terenach inwestycyjnych dopuszcza się zachowanie obecnej funkcji z prawem do przebudowy 
i remontów budynków, a w przypadku istniejących siedlisk rolniczych również do rozbudowy gospodarstw 
zgodnie z parametrami danego terenu. 

8. Ustala się strefę ochronną od cmentarza – zagospodarowanie zgodne z przepisami odrębnymi. 

9. Ustala się strefę przebiegu infrastruktury telekomunikacyjnej CWTiD MW. 

Rozdział X.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 

§ 17. 1. Ustala się następujące minimalne wskaźniki parkingowe do obliczenia zapotrzebowania inwestycji na 
miejsca postojowe dla samochodów osobowych: 

1)2 miejsca postojowe na 1 mieszkanie w zabudowie jednorodzinnej; 

2)1 miejsce postojowe na 1 pokój gościnny; 

3)1 miejsce postojowe na 50,0 m2 powierzchni użytkowej usług lecz nie mniej niż 2 miejsca postojowe na 
1 obiekt i nie mniej niż 1 miejsce postojowe na 5 zatrudnionych; 

4)1 miejsce postojowe na 1 działkę letniskową. 

§ 18. 1. Dostępność drogowa terenów ustala się z istniejących i projektowanych dróg, zgodnie z rysunkiem 
planu. 

2. Dla wszystkich terenów poza terenami inwestycyjnymi dopuszcza się ustalenie dostępności drogowej 
poprzez służebność przejazdu przez teren sąsiadujący. 

3. Na terenach dróg wewnętrznych, parkingów, ciągów pieszych oraz pieszo-jezdnych obowiązuje zapewnienie 
dostępu publicznego. 

4. Wjazdy na działki – bezpośrednio z dróg lokalnych, dojazdowych i wewnętrznych; zakazuje się 
bezpośrednich wjazdów na działki z drogi zbiorczej. 

5. W liniach rozgraniczających dróg dopuszcza się: 

1)lokalizację budowli i urządzeń związanych z gospodarką drogową i obsługą ruchu drogowego, na warunkach 
określonych w obowiązujących przepisach; 

2)lokalizację chodników; 

3)lokalizację ścieżek rowerowych; 

4)lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, jeżeli warunki techniczne i wymogi bezpieczeństwa na to 
pozwalają; 

5)lokalizację miejsc postojowych; 

6)lokalizację infrastruktury telekomunikacyjnej w pasie rozgraniczającym drogi na warunkach określonych 
w przepisach odrębnych. 

§ 19. 1. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury: 

1)w zakresie zaopatrzenia w wodę: 

a) ustala się rozbudowę istniejącej, gminnej sieci wodociągowej, 

b) zaopatrzenie w wodę do celów przeciwpożarowych – według odrębnych przepisów dot. przeciwpożarowego 
zaopatrzenia w wodę; 
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2)w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną – z urządzeń indywidualnych; zaleca się stosowanie źródeł ciepła 
nieemisyjnych lub niskoemisyjnych, nieuciążliwych dla środowiska wykorzystujących takie paliwa jak: gaz, 
olej opałowy, drewno, itp.; 

3)w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną: 

a) z sieci elektroenergetycznej niskiego lub średniego napięcia, 

b) nowoprojektowane sieci SN i NN należy realizować jako sieci kablowe w liniach rozgraniczających dróg, 

4)w zakresie zaopatrzenia w gaz – z sieci gazociągowej lub poprzez dystrybucję gazu butlowego, 

5)w zakresie odprowadzenia ścieków: 

a) wyklucza się zrzut ścieków sanitarnych, technicznych i innych do gruntu i wód powierzchniowych, 

b) dla obszaru opracowania należy zrealizować indywidualny system odprowadzania ścieków (np.: „mini” 
oczyszczalnia ścieków, podłączenie do systemu oczyszczania ścieków zlokalizowanych na obszarze 
sąsiednich gmin), 

c) jako rozwiązanie tymczasowe, do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej, na terenach nie mających 
dostępu do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, dopuszcza się indywidualne systemy gromadzenia ścieków 
bytowo-gospodarczych. Po rozbudowie sieci kanalizacyjnej wszystkie obiekty należy obowiązkowo 
podłączyć do sieci, a indywidualne rozwiązania bezwzględnie zlikwidować. Nie dopuszcza się 
funkcjonowania równocześnie kanalizacji sanitarnej i indywidualnych systemów gromadzenia ścieków 
bytowo-gospodarczych, 

d) nie dopuszcza się lokalizacji przydomowych oczyszczalni ścieków, 

e) dopuszcza się wydzielenie terenów pod przepompownie ścieków; 

6)w zakresie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych: 

a) z dachów obiektów budowlanych ustala się odprowadzenie powierzchniowe, 

b) z terenów parkingów, dróg utwardzonych, placów manewrowych przed odprowadzeniem do odbiornika 
winny być podczyszczane w stopniu zapewniającym spełnienie wymagań określonych w przepisach 
odrębnych, 

c) zakazuje się powierzchniowego odprowadzania wód deszczowych poza granice nieruchomości, 

d) należy stosować rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne gwarantujące zabezpieczenie przed 
zanieczyszczeniem warstwy wodonośnej, 

e) należy zastosować takie rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne, aby w granicach planu, 
a także na terenach przyległych nie naruszyć stosunków gruntowo wodnych, 

f) należy zabezpieczyć odpływ wód opadowych w sposób chroniący teren przed erozją wodną oraz zaleganiem 
wód opadowych; 

7)w zakresie utylizacji odpadów stałych – po segregacji wywóz na składowisko odpadów za pośrednictwem 
specjalistycznych jednostek; 

8)w zakresie obsługi telekomunikacyjnej – z istniejących i projektowanych sieci telekomunikacyjnych, 
szczególnie sieci szerokopasmowych i światłowodowych. 

2. Ustala się zachowanie istniejących na obszarze opracowania sieci wraz z ich strefami ochronnymi. 

3. Dopuszcza się zmianę lokalizacji istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej w sposób nie 
ograniczający podstawowego przeznaczenia terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi. 

4. Należy zapewnić dostęp do sieci i urządzeń infrastruktury technicznej położonych poza liniami 
rozgraniczającymi dróg dla zarządzających sieciami. 

5. W obrębie terenów budowlanych i dróg należy zapewnić zaopatrzenie wodne dla celów gaśniczych oraz 
dróg dojazdowych dla samochodów pożarniczych zgodnie z przepisami odrębnymi. 

6. Inne elementy uzbrojenia: na warunkach określonych w przepisach. 
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Rozdział XI.
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów 

Nie ustala się 

Rozdział XII.
Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 

§ 20. 1. Dla terenów MN, MN/U, ML, MW ustala się stawkę procentową w wysokości 30%, 

2. Dla pozostałych terenów ustala się stawkę procentową w wysokości 1%. 

DZIAŁ III.
Ustalenia szczegółowe 

Rozdział I.
Ustalenia dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi 

§ 21. 1. Ustalenia szczegółowe dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 01.MN i 02.MN , 
wydzielonych liniami rozgraniczającymi są następujące: 

1)Przeznaczenie terenów: 

a) Funkcja podstawowa: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 

b) Funkcja dozwolona: usługi nieuciążliwe, nieprzekraczające 30% łącznej powierzchni użytkowej budynków 
na działce; 

2)Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów: 

a) linia zabudowy – nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu oraz zgodnie z przepisami 
odrębnymi, 

b) powierzchnia zabudowy – maksymalnie 15% powierzchni działki, 

c) wskaźnik intensywności zabudowy – minimalnie 0,1 maksymalnie 0,4, 

d) powierzchnia biologicznie czynna – dla terenu minimalnie 60% powierzchni działki, z czego min. 20% pod 
drzewa i krzewy, 

e) minimalna szerokość elewacji frontowej – 15,00 m, 

f) forma zabudowy – zabudowa wolnostojąca, 

g) wysokość zabudowy – do II kondygnacji nadziemnych, włącznie z poddaszem użytkowym, maksymalnie 
9,00 m, 

h) poziom posadzki parteru – maksymalnie 0,30 m mierzone od poziomu terenu przed wejściem do budynku, 

i) geometria dachu – dach dwuspadowy o kącie nachylenia połaci dachowej od 35º do 45º lub na wysokiej 
ściance kolankowej o nachyleniu 22–30º, kalenicą skierowaną równolegle lub prostopadle do frontowej 
granicy działki. 

3)Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem: 

a) z zastrzeżeniem lit. b, dopuszcza się podział ww. terenów na działki budowlane, jednak powstałe po podziale 
działki budowlane: 

- nie mogą być mniejsze niż 1500 m2, 

- muszą mieć zapewniony dojazd do drogi publicznej, 

- granice będą prowadzone pod kątem 80º do 100º , 

- minimalna szerokość frontu: nie ustala się, 

b) powyższe zasady nie dotyczą działek wydzielanych pod urządzenia infrastruktury technicznej, w takiej 
sytuacji kształt i wielkość działek będą wynikały z potrzeb infrastruktury; 

4)Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: 
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a) zgodnie z rysunkiem planu, część terenów zlokalizowana jest w strefie ochronnej od cmentarza – obowiązują 
zapisy zawarte w § 16 ust. 8 uchwały. 

§ 22. 1. Ustalenia szczegółowe dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 03.MN, 04.MN, 
05.MN, 06.MN, 07.MN, 08.MN, 09.MN, 10.MN, 11.MN, 12.MN, 13.MN, 14.MN, 15.MN, 16.MN wydzielonych 
liniami rozgraniczającymi są następujące: 

1)Przeznaczenie terenów: 

a) funkcja podstawowa: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 

b) funkcja dozwolona: usługi nieuciążliwe, nieprzekraczające 30% łącznej powierzchni użytkowej budynków 
na działce. 

2)Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów: 

a) linia zabudowy – nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu oraz zgodnie z przepisami 
odrębnymi, 

b) powierzchnia zabudowy – maksymalnie 20% powierzchni działki, 

c) wskaźnik intensywności zabudowy – minimalnie 0,15, maksymalnie 0,5, 

d) powierzchnia biologicznie czynna – dla terenu minimalnie 60% powierzchni działki, z czego min. 20% pod 
drzewa i krzewy, 

e) minimalna szerokość elewacji frontowej – 10,00 m, 

f) forma zabudowy – zabudowa wolnostojąca, 

g) wysokość zabudowy – do II kondygnacji nadziemnych, włącznie z poddaszem użytkowym, maksymalnie 
9,00 m. 

h) poziom posadzki parteru – maksymalnie 0,30 m mierzone od poziomu terenu przed wejściem do budynku, 

i) geometria dachu – dach dwuspadowy o kącie nachylenia połaci dachowej od 35º do 45º lub na wysokiej 
ściance kolankowej o nachyleniu 22–30º, kalenicą skierowaną równolegle lub prostopadle do frontowej 
granicy działki; 

3)Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem: 

a) z zastrzeżeniem lit. b, dopuszcza się podział ww. terenów na działki budowlane, jednak powstałe po podziale 
działki budowlane: 

- nie mogą być mniejsze niż 1000 m2, 

- muszą mieć zapewniony dojazd do drogi publicznej, 

- granice będą prowadzone pod kątem 80º do 100º , 

- minimalna szerokość frontu: nie ustala się, 

b) powyższe zasady nie dotyczą działek wydzielanych pod urządzenia infrastruktury technicznej, w takiej 
sytuacji kształt i wielkość działek będą wynikały z potrzeb infrastruktury; 

4)Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: 

a) zgodnie z rysunkiem planu, część terenów zlokalizowana jest na obszarze Głównego Zbiornika Wód 
Podziemnych nr 111 – obowiązują zapisy zawarte w § 10 ust. 2 uchwały, 

b) zgodnie z rysunkiem planu, na terenie 16.MN zlokalizowana jest kapliczka – obowiązują zapisy zawarte w § 
8 ust. 4 uchwały, 

c) zgodnie z rysunkiem planu, na części terenów zlokalizowany jest cenny drzewostan – obowiązują zapisy 
zawarte w § 9 ust. 6 uchwały, 

d) zgodnie z rysunkiem planu, część terenów zlokalizowana jest w strefie ochrony konserwatorskiej zespołu 
ruralistycznego wsi Smażyno – obowiązują zapisy zawarte w § 11 ust. 1 uchwały, 
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e) zgodnie z rysunkiem planu, na terenach znajdują się obiekty o wartościach historyczno-kulturowych – 
obowiązują zapisy zawarte w § 11 ust. 3 uchwały 

f) zgodnie z rysunkiem planu, część terenów zlokalizowana jest w strefie "OW" ochrony archeologicznej – 
obowiązują zapisy zawarte w § 11 ust. 5 uchwały, 

g) zgodnie z rysunkiem planu, przez część terenów przebiega linia energetyczna 15 kV wraz ze strefą 
ograniczeń – obowiązują zapisy zawarte w § 16 ust. 4 uchwały, 

h) zgodnie z rysunkiem planu, część terenów zlokalizowana jest na obszarze o znacznym spadku terenu – 
obowiązują zapisy zawarte w § 14 uchwały. 

§ 23. 1. Ustalenia szczegółowe dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 17.MN/U, 
18.MN/U wydzielonych liniami rozgraniczającymi są następujące: 

1)Przeznaczenie terenów: 

a) funkcja podstawowa: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa; obowiązują następujące ustalenia: 

- dopuszcza się realizację wyłącznie funkcji mieszkaniowej lub funkcji mieszkaniowo-usługowej, 

- funkcje usługowe dopuszcza się w formie budynków wolnostojących lub lokali w budynkach o funkcji 
mieszkaniowej, 

- funkcje mieszkaniowe dopuszcza się w formie budynków wolnostojących lub lokali w budynkach 
o funkcji usługowej, 

b) dopuszcza się usługi handlu i nieuciążliwego rzemiosła itp. 

2)Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów : 

a) linia zabudowy – nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu oraz zgodnie z przepisami 
odrębnymi, 

b) powierzchnia zabudowy – maksymalnie 20% powierzchni działki, 

c) wskaźnik intensywności zabudowy – minimalnie 0,15, maksymalnie 0,5, 

d) powierzchnia biologicznie czynna – dla terenu minimalnie 60% powierzchni działki, z czego min. 20% pod 
drzewa i krzewy, 

e) minimalna szerokość elewacji frontowej – 10,00 m, 

f) forma zabudowy – zabudowa wolnostojąca, 

g) wysokość zabudowy – do II kondygnacji nadziemnych, włącznie z poddaszem użytkowym, maksymalnie 
9,00 m. 

h) poziom posadzki parteru – maksymalnie 0,30 m mierzone od poziomu terenu przed wejściem do budynku, 

i) geometria dachu – dach dwuspadowy o kącie nachylenia połaci dachowej od 35º do 45º lub na wysokiej 
ściance kolankowej o nachyleniu 22–30º, kalenicą skierowaną równolegle lub prostopadle do frontowej 
granicy działki. 

3)Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem: 

a) z zastrzeżeniem lit. b, dopuszcza się podział ww. terenów na działki budowlane, jednak powstałe po podziale 
działki budowlane: 

- nie mogą być mniejsze niż 1000 m2, 

- muszą mieć zapewniony dojazd do drogi publicznej, 

- granice będą prowadzone pod kątem 80º do 100º , 

- minimalna szerokość frontu: nie ustala się, 

b) powyższe zasady nie dotyczą działek wydzielanych pod urządzenia infrastruktury technicznej, w takiej 
sytuacji kształt i wielkość działek będą wynikały z potrzeb infrastruktury; 

4)Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: 
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a) zgodnie z rysunkiem planu, część terenów zlokalizowana jest na obszarze Głównego Zbiornika Wód 
Podziemnych nr 111 – obowiązują zapisy zawarte w § 10 ust. 2 uchwały, 

b) zgodnie z rysunkiem planu, część terenów zlokalizowana jest w strefie ochronnej od cmentarza – 
obowiązują zapisy zawarte w § 16 ust. 8 uchwały, 

c) zgodnie z rysunkiem planu, część terenów zlokalizowana jest w strefie ochrony konserwatorskiej zespołu 
ruralistycznego wsi Smażyno – obowiązują zapisy zawarte w § 11 ust. 1 uchwały, 

d) zgodnie z rysunkiem planu, na części terenów zlokalizowany jest cenny drzewostan – obowiązują zapisy 
zawarte w § 9 ust. 6 uchwały, 

e) zgodnie z rysunkiem planu, na terenie znajduje się obiekt wpisany do WEZ – obowiązują zapisy zawarte w § 
11 ust. 2 uchwały. 

§ 24. 1. Ustalenia szczegółowe dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 19.MN/U wydzielonego 
liniami rozgraniczającymi są następujące: 

1)Przeznaczenie terenu 

a) funkcja podstawowa: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa; obowiązują następujące ustalenia: 

- dopuszcza się realizację wyłącznie funkcji mieszkaniowej lub funkcji mieszkaniowo-usługowej, 

- funkcje usługowe dopuszcza się w formie budynków wolnostojących lub lokali w budynkach o funkcji 
mieszkaniowej, 

- funkcje mieszkaniowe dopuszcza się w formie budynków wolnostojących lub lokali w budynkach 
o funkcji usługowej, 

b) dopuszcza się usługi turystyki, agroturystyki, gastronomii, hotelarstwa itp. 

2)Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów: 

a) linia zabudowy – nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu oraz zgodnie z przepisami 
odrębnymi, 

b) powierzchnia zabudowy – maksymalnie 15% powierzchni działki, 

c) wskaźnik intensywności zabudowy – minimalnie 0,1, maksymalnie 0,4, 

d) powierzchnia biologicznie czynna – dla terenu minimalnie 60% powierzchni działki, z czego min. 20% pod 
drzewa i krzewy, 

e) minimalna szerokość elewacji frontowej – 10,00 m, 

f) forma zabudowy – zabudowa wolnostojąca, 

g) wysokość zabudowy – do II kondygnacji nadziemnych, włącznie z poddaszem użytkowym, maksymalnie 
9,00 m, 

h) poziom posadzki parteru – maksymalnie 0,30 m mierzone od poziomu terenu przed wejściem do budynku, 

i) geometria dachu – dach dwuspadowy o kącie nachylenia połaci dachowej od 35º do 45º lub na wysokiej 
ściance kolankowej o nachyleniu 22–30º, kalenicą skierowaną równolegle lub prostopadle do frontowej 
granicy działki. 

3)Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem: 

a) z zastrzeżeniem lit. b, dopuszcza się podział ww. terenów na działki budowlane, jednak powstałe po podziale 
działki budowlane: 

- nie mogą być mniejsze niż 1000 m2, 

- muszą mieć zapewniony dojazd do drogi publicznej, 

- granice będą prowadzone pod kątem 80º do 100º, 

- minimalna szerokość frontu: nie ustala się, 

b) powyższe zasady nie dotyczą działek wydzielanych pod urządzenia infrastruktury technicznej, w takiej 
sytuacji kształt i wielkość działek będą wynikały z potrzeb infrastruktury; 
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4)Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: 

a) zgodnie z rysunkiem planu, część terenu zlokalizowana jest na obszarze Głównego Zbiornika Wód 
Podziemnych nr 111 – obowiązują zapisy zawarte w § 10 ust. 2 uchwały. 

§ 25. 1. Ustalenia szczegółowe dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 20.MN/U 
i 21.MN/U wydzielonych liniami rozgraniczającymi są następujące: 

1)Przeznaczenie terenów 

a) funkcja podstawowa: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa; obowiązują następujące ustalenia: 

- dopuszcza się realizację wyłącznie funkcji mieszkaniowej, usługowej lub funkcji mieszkaniowo-
usługowej, 

- funkcje usługowe dopuszcza się w formie budynków wolnostojących lub lokali w budynkach o funkcji 
mieszkaniowej, 

- funkcje mieszkaniowe dopuszcza się w formie budynków wolnostojących lub lokali w budynkach 
o funkcji usługowej, 

b) dopuszcza się usługi: handlu, rzemiosła, nieuciążliwej produkcji, turystyki, agroturystyki, gastronomii, 
hotelarstwa itp. 

2)Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów: 

a) linia zabudowy – nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu oraz zgodnie z przepisami 
odrębnymi, 

b) powierzchnia zabudowy – maksymalnie 15% powierzchni działki, 

c) wskaźnik intensywności zabudowy – minimalnie 0,1, maksymalnie 0,4, 

d) powierzchnia biologicznie czynna – dla terenu minimalnie 60% powierzchni działki, z czego min. 20% pod 
drzewa i krzewy, 

e) minimalna szerokość elewacji frontowej – 15,00 m, 

f) forma zabudowy – zabudowa wolnostojąca, 

g) wysokość zabudowy – do II kondygnacji nadziemnych, włącznie z poddaszem użytkowym, maksymalnie 
9,00 m, 

h) poziom posadzki parteru – maksymalnie 0,30 m mierzone od poziomu terenu przed wejściem do budynku, 

i) geometria dachu – dach dwuspadowy o kącie nachylenia połaci dachowej od 35º do 45º lub na wysokiej 
ściance kolankowej o nachyleniu 22–30º, kalenicą skierowaną równolegle lub prostopadle do frontowej 
granicy działki. 

3)Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem: 

a) z zastrzeżeniem lit. b, dopuszcza się podział ww. terenów na działki budowlane, jednak powstałe po podziale 
działki budowlane: 

- nie mogą być mniejsze niż 1500 m2, 

- muszą mieć zapewniony dojazd do drogi publicznej, 

- granice będą prowadzone pod kątem 80º do 100º, 

- minimalna szerokość frontu: nie ustala się, 

b) powyższe zasady nie dotyczą działek wydzielanych pod urządzenia infrastruktury technicznej, w takiej 
sytuacji kształt i wielkość działek będą wynikały z potrzeb infrastruktury; 

4)Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: 

a) zgodnie z rysunkiem planu, przez część terenów przebiega strefa przebiegu infrastruktury 
telekomunikacyjnej CWTiD MW, 
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b) zgodnie z rysunkiem planu, tereny zlokalizowane są na obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 
111 – obowiązują zapisy zawarte w § 10 ust. 2 uchwały. 

§ 26. 1. Ustalenia szczegółowe dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 22.MN/U 
i 23.MN/U wydzielonych liniami rozgraniczającymi są następujące: 

1)Przeznaczenie terenów: 

a) funkcja podstawowa: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa; obowiązują następujące ustalenia: 

- dopuszcza się realizację wyłącznie funkcji mieszkaniowej lub funkcji mieszkaniowo-usługowej, 

- funkcje usługowe dopuszcza się w formie budynków wolnostojących lub lokali w budynkach o funkcji 
mieszkaniowej, 

- funkcje mieszkaniowe dopuszcza się w formie budynków wolnostojących lub lokali w budynkach 
o funkcji usługowej, 

b) dopuszcza się usługi handlu, turystyki, agroturystyki, gastronomii, hotelarstwa. 

2)Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów: 

a) linia zabudowy – obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu oraz zgodnie 
z przepisami odrębnymi, 

b) powierzchnia zabudowy – maksymalnie 10% powierzchni działki, 

c) wskaźnik intensywności zabudowy – minimalnie 0,07, maksymalnie 0,25, 

d) powierzchnia biologicznie czynna – dla terenu minimalnie 60% powierzchni działki, z czego min. 20% pod 
drzewa i krzewy, 

e) minimalna szerokość elewacji frontowej – 15,00 m, 

f) forma zabudowy – zabudowa wolnostojąca, 

g) wysokość zabudowy: do II kondygnacji nadziemnych, włącznie z poddaszem użytkowym, maksymalnie 
9,00 m, 

h) poziom posadzki parteru – maksymalnie 0,30 m mierzone od poziomu terenu przed wejściem do budynku, 

i) geometria dachu – dach dwuspadowy o kącie nachylenia połaci dachowej od 40º do 45º lub 22º do 25º na 
wysokiej ściance kolankowej, kalenicą skierowaną równolegle lub prostopadle do linii obowiązujących 
i nieprzekraczalnych. 

3)Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem: 

a) z zastrzeżeniem lit. b, dopuszcza się podział ww. terenów na działki budowlane, jednak powstałe po podziale 
działki budowlane: 

- nie mogą być mniejsze niż 1000 m2 dla terenu 22.MN/U i niż 2000 m2 dla terenu 23.MN/U, 

- muszą mieć zapewniony dojazd do drogi publicznej, 

- granice będą prowadzone pod kątem 80º do 100º , 

- minimalna szerokość frontu: nie ustala się, 

b) powyższe zasady nie dotyczą działek wydzielanych pod urządzenia infrastruktury technicznej, w takiej 
sytuacji kształt i wielkość działek będą wynikały z potrzeb infrastruktury; 

4)Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: 

a) zgodnie z rysunkiem planu, część terenów zlokalizowana jest w strefie ochrony konserwatorskiej zespołu 
ruralistycznego wsi Smażyno – obowiązują zapisy zawarte w § 11 ust. 1 uchwały, 

b) zgodnie z rysunkiem planu, na terenach znajduje się obiekt o wartościach historyczno-kulturowych – 
obowiązują zapisy zawarte w § 11 ust. 3 uchwały, 

c) zgodnie z rysunkiem planu, na terenie zlokalizowany jest krzyż – obowiązują zapisy zawarte w § 8 ust. 
5 uchwały, 
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d) zgodnie z rysunkiem planu, na terenie znajduje się budynek dysharmonijny – obowiązują zapisy zawarte w § 
8 ust. 6 uchwały, 

e) zgodnie z rysunkiem planu, na części terenów zlokalizowany jest cenny drzewostan – obowiązują zapisy 
zawarte w § 9 ust. 6 uchwały, 

f) zgodnie z rysunkiem planu, przez część terenów przebiega strefa przebiegu infrastruktury 
telekomunikacyjnej CWTiD MW, 

g) zgodnie z rysunkiem planu, tereny zlokalizowane są na obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 
111 – obowiązują zapisy zawarte w § 10 ust. 2 uchwały, 

h) zgodnie z rysunkiem planu, część terenów zlokalizowana jest na obszarze o znacznym spadku terenu – 
obowiązują zapisy zawarte w § 14 uchwały, 

i) zgodnie z rysunkiem planu, część terenu zlokalizowana jest na obszarze pasa technicznego wzdłuż brzegu 
rzeki Bolszewki – obowiązują zapisy zawarte w § 10 ust.1 uchwały. 

§ 27. 1. Ustalenia szczegółowe dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 24.MN/U 
i 25.MN/U wydzielonych liniami rozgraniczającymi są następujące: 

1)Przeznaczenie terenów: 

a) funkcja podstawowa: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa; obowiązują następujące ustalenia: 

- dopuszcza się funkcję wyłączną usługową lub funkcję mieszkaniowo-usługową, 

- funkcje usługowe dopuszcza się w formie budynków wolnostojących lub lokali w budynkach o funkcji 
mieszkaniowej, 

- funkcje mieszkaniowe dopuszcza się w formie budynków wolnostojących lub lokali w budynkach 
o funkcji usługowej, 

b) dopuszcza się usługi handlu, turystyki, gastronomii itp. 

2)Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów: 

a) linia zabudowy – nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu oraz zgodnie z przepisami 
odrębnymi, 

b) sytuowanie budynków równolegle lub prostopadle do nieprzekraczalnej linii zabudowy od strony drogi 
zbiorczej, 

c) powierzchnia zabudowy – maksymalnie 20% powierzchni działki, 

d) wskaźnik intensywności zabudowy – minimalnie 0,15, maksymalnie 0,5, 

e) powierzchnia biologicznie czynna – dla terenu minimalnie 50% powierzchni działki, z czego min. 20% pod 
drzewa i krzewy, 

f) minimalna szerokość elewacji frontowej – 10,00 m, 

g) forma zabudowy – zabudowa wolnostojąca, 

h) wysokość zabudowy – do II kondygnacji nadziemnych, włącznie z poddaszem użytkowym, maksymalnie 
9,00 m, 

i) poziom posadzki parteru – maksymalnie 0,30 m mierzone od poziomu terenu przed wejściem do budynku, 

j) geometria dachu – dach dwuspadowy o kącie nachylenia połaci dachowej od 40º do 45º lub na wysokiej 
ściance kolankowej o nachyleniu 22–30º, kalenicą skierowaną równolegle lub prostopadle do 
nieprzekraczalnej linii zabudowy od strony drogi zbiorczej. 

3)Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem: 

a) nie dopuszcza się podziałów ww. terenów na działki budowlane, 

b) dopuszcza się wydzielenie działek pod urządzenia infrastruktury technicznej, w takiej sytuacji kształt 
i wielkość działek będą wynikały z potrzeb infrastruktury; 
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4)Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: 

a) zgodnie z rysunkiem planu, tereny zlokalizowane są w strefie ochrony konserwatorskiej zespołu 
ruralistycznego wsi Smażyno – obowiązują zapisy zawarte w § 11 ust. 1 uchwały, 

b) zgodnie z rysunkiem planu, przez część terenów przebiega strefa przebiegu infrastruktury 
telekomunikacyjnej CWTiD MW, 

c) zgodnie z rysunkiem planu, tereny zlokalizowane są na obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 
111 – obowiązują zapisy zawarte w § 10 ust. 2 uchwały. 

§ 28. 1. Ustalenia szczegółowe dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 26.UK wydzielonego 
liniami rozgraniczającymi są następujące: 

1)Przeznaczenie terenu – teren usług kultury, teren kościoła. 

2)Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: zakaz lokalizacji nowej 
zabudowy; 

3)Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem: 

a) z zastrzeżeniem lit. b, nie dopuszcza się podziału terenu na działki budowlane, 

b) powyższe nie dotyczy działek wydzielanych pod urządzenia infrastruktury technicznej, w takiej sytuacji 
kształt i wielkość działek będą wynikały z potrzeb infrastruktury; 

4)Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: 

a) zgodnie z rysunkiem planu, teren zlokalizowany jest w strefie ochrony konserwatorskiej zespołu 
ruralistycznego wsi Smażyno – obowiązują zapisy zawarte w § 11 ust. 1 uchwały, 

b) zgodnie z rysunkiem planu, na terenie znajduje się obiekt wpisany do WEZ – obowiązują zapisy zawarte w § 
11 ust. 2 uchwały, 

c) zgodnie z rysunkiem planu, na terenie zlokalizowany jest cenny drzewostan – obowiązują zapisy zawarte 
w § 9 ust. 6 uchwały, 

d) zgodnie z rysunkiem planu, teren zlokalizowany jest na obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 
111 – obowiązują zapisy zawarte w § 10 ust. 2 uchwały. 

§ 29. 1. Ustalenia szczegółowe dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 27.US/UK wydzielonego 
liniami rozgraniczającymi są następujące: 

1)Przeznaczenie terenu 

a) funkcja podstawowa: teren usług sportu i kultury, boisko sportowe, 

b) funkcja uzupełniająca: zabudowa zaplecza sportowego, urządzenia i obiekty towarzyszące, dojścia, dojazdy, 
parkingi, urządzenia higieniczno-sanitarne, mała architektura, zieleń, 

c) dopuszcza się budowę świetlicy. 

2)Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 

a) linia zabudowy – nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z przepisami odrębnymi, 

b) powierzchnia zabudowy – maksymalnie 15% powierzchni działki, 

c) wskaźnik intensywności zabudowy – minimalnie 0, maksymalnie 0,3, 

d) powierzchnia biologicznie czynna – dla terenu minimalnie 70% powierzchni działki, 

e) minimalna szerokość elewacji frontowej – nie ustala się, 

f) forma zabudowy – zabudowa wolnostojąca, 

g) wysokość zabudowy – do II kondygnacji nadziemnych, włącznie z poddaszem użytkowym, maksymalnie 
9,00 m, 

h) poziom posadzki parteru – maksymalnie 0,30 m mierzone od poziomu terenu przed wejściem do budynku, 
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i) geometria dachu – dach dwuspadowy o kącie nachylenia połaci dachowej od 35º do 45º lub na wysokiej 
ściance kolankowej o nachyleniu 22–30º. 

3)Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem: 

a) nie dopuszcza się podziału terenu na działki budowlane; 

4)Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: 

a) dopuszcza się zabudowę na granicy działki, 

b) zgodnie z rysunkiem planu, teren zlokalizowany jest na obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 
111 – obowiązują zapisy zawarte w § 10 ust. 2 uchwały. 

§ 30. 1. Ustalenia szczegółowe dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 28.ZP/U wydzielonego 
liniami rozgraniczającymi są następujące: 

1)Przeznaczenie terenu – teren zieleni urządzonej i usług. 

2)Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 

a) dopuszcza zabudowę formą i układem nawiązującą do historycznego kompleksu budynków dworu, 

b) linia zabudowy – nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu oraz zgodnie z przepisami 
odrębnymi, 

c) powierzchnia zabudowy – maksymalnie 10% powierzchni działki, 

d) wskaźnik intensywności zabudowy – maksymalnie 0,3, 

e) powierzchnia biologicznie czynna – minimalnie 70% powierzchni działki, 

f) minimalna i maksymalna szerokość elewacji frontowej dla nowej zabudowy – 10-15 m, 

g) forma nowej zabudowy – zabudowa wolnostojąca, 

h) wysokość nowej zabudowy – do II kondygnacji nadziemnych, włącznie z poddaszem użytkowym, 
maksymalnie 9,00 m, 

i) poziom posadzki parteru nowej zabudowy – maksymalnie 0,30 m mierzone od poziomu terenu przed 
wejściem do budynku, 

j) geometria dachu nowej zabudowy – dach dwuspadowy o kącie nachylenia połaci dachowej od 40º do 45º, 

3)Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem: 

a) z zastrzeżeniem lit. b, nie dopuszcza się podziału terenu na działki budowlane, 

b) powyższe nie dotyczy działek wydzielanych pod urządzenia infrastruktury technicznej, w takiej sytuacji 
kształt i wielkość działek będą wynikały z potrzeb infrastruktury; 

4)Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: 

a) dopuszcza się wyposażenie parku w obiekty małej architektury, 

b) zgodnie z rysunkiem planu, teren parku jest obiektem wpisanym do WEZ – obowiązują zapisy zawarte w § 
11 ust. 2 uchwały, 

c) zgodnie z rysunkiem planu, teren zlokalizowany jest w strefie ochrony konserwatorskiej zespołu 
ruralistycznego wsi Smażyno – obowiązują zapisy zawarte w § 11 ust. 1 uchwały, 

d) zgodnie z rysunkiem planu, na terenie zlokalizowane są obiekty o wartościach historyczno-kulturowych – 
obowiązują zapisy zawarte w § 11 ust. 3 uchwały, 

e) zgodnie z rysunkiem planu, teren zlokalizowany jest na obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 
111 – obowiązują zapisy zawarte w § 10 ust. 2 uchwały, 

f) zgodnie z rysunkiem planu, część terenu zlokalizowana jest na obszarze o znacznym spadku terenu – 
obowiązują zapisy zawarte w § 14 uchwały, 
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g) zgodnie z rysunkiem planu, przez część terenu przebiega linia energetyczna 15 kV wraz ze strefą ograniczeń 
– obowiązują zapisy zawarte w § 16 ust. 4 uchwały. 

§ 31. 1. Ustalenia szczegółowe dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 29.ML 
i 30.ML wydzielonych liniami rozgraniczającymi są następujące: 

1)Przeznaczenie terenów: tereny zabudowy letniskowej; 

2)Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów: 

a) linia zabudowy – nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu oraz zgodnie z przepisami 
odrębnymi, 

b) powierzchnia zabudowy – maksymalnie 20% powierzchni działki, 

c) wskaźnik intensywności zabudowy – minimalnie 0,15, maksymalnie 0,4, 

d) powierzchnia biologicznie czynna – dla terenu minimalnie 70% powierzchni działki, z czego min. 20% pod 
drzewa i krzewy, 

e) minimalna szerokość elewacji frontowej – 8,00 m, 

f) forma zabudowy – zabudowa wolnostojąca, 

g) wysokość zabudowy – do II kondygnacji nadziemnych, włącznie z poddaszem użytkowym, maksymalnie 
8,50 m, 

h) poziom posadzki parteru – maksymalnie 0,30 m mierzone od poziomu terenu przed wejściem do budynku, 

i) geometria dachu – dach dwuspadowy o kącie nachylenia połaci dachowej od 35º do 45º lub na wysokiej 
ściance kolankowej o nachyleniu 22–30º, kalenicą skierowaną równolegle lub prostopadle do frontowej 
granicy działki; 

3)Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem: 

a) nie dopuszcza się dalszych podziałów ww. terenów na działki budowlane, 

b) dopuszcza się wydzielenie działek pod urządzenia infrastruktury technicznej, w takiej sytuacji kształt 
i wielkość działek będą wynikały z potrzeb infrastruktury; 

4)Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: 

a) zgodnie z rysunkiem planu, tereny zlokalizowane są na obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 
111 – obowiązują zapisy zawarte w § 10 ust. 2 uchwały. 

§ 32. 1. Ustalenia szczegółowe dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 31.MW 
i 32.MW wydzielonych liniami rozgraniczającymi są następujące: 

1)Przeznaczenie terenów : tereny zabudowy wielorodzinnej; 

2)Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów: 

a) linia zabudowy – nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu oraz zgodnie z przepisami 
odrębnymi, 

b) powierzchnia zabudowy – maksymalnie 30% powierzchni działki, 

c) wskaźnik intensywności zabudowy – minimalnie 0,25, maksymalnie 0,8, 

d) powierzchnia biologicznie czynna – dla terenu minimalnie 50% powierzchni działki, z czego min. 20% pod 
drzewa i krzewy, 

e) minimalna szerokość elewacji frontowej – 20,00 m, 

f) forma zabudowy – zabudowa wielorodzinna do pięciu mieszkań, 

g) wysokość zabudowy – do II kondygnacji nadziemnych, włącznie z poddaszem użytkowym, maksymalnie 
9,00 m, 

h) poziom posadzki parteru – maksymalnie 0,30 m mierzone od poziomu terenu przed wejściem do budynku, 
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i) geometria dachu – dach dwuspadowy o kącie nachylenia połaci dachowej od 35º do 45º lub na wysokiej 
ściance kolankowej o nachyleniu 22–30º, kalenicą skierowaną równolegle lub prostopadle do frontowej 
granicy działki. 

3)Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem: 

a) nie dopuszcza się dalszych podziałów ww. terenów na działki budowlane, 

b) dopuszcza się wydzielenie działek pod urządzenia infrastruktury technicznej, w takiej sytuacji kształt 
i wielkość działek będą wynikały z potrzeb infrastruktury, 

4)Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: 

a) zgodnie z rysunkiem planu, tereny zlokalizowane są w strefie ochrony konserwatorskiej zespołu 
ruralistycznego wsi Smażyno – obowiązują zapisy zawarte w § 11 ust. 1 uchwały, 

b) zgodnie z rysunkiem planu, na terenach znajdują się obiekty o wartościach historyczno-kulturowych – 
obowiązują zapisy zawarte w § 11 ust. 3 uchwały, 

c) zgodnie z rysunkiem planu, tereny zlokalizowane są na obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 
111 – obowiązują zapisy zawarte w § 10 ust. 2 uchwały, 

d) zgodnie z rysunkiem planu, przez część terenów przebiega linia energetyczna 15 kV wraz ze strefą 
ograniczeń – obowiązują zapisy zawarte w § 16 ust. 4 uchwały. 

§ 33. 1. Ustalenia szczegółowe dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 33.E/U , wydzielonego 
liniami rozgraniczającymi są następujące: 

1)Przeznaczenie terenu – teren usług i elektroenergetyki 

a) funkcja podstawowa: zabudowa usługowa (usługi handlu, turystyki, agroturystyki, gastronomii, hotelarstwa 
itp.), 

b) funkcja uzupełniająca: mała elektrownia wodna 

c) dopuszcza się mieszkanie dla właściciela lub zarządcy. 

2)Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów: 

a) linia zabudowy – nie ustala się, 

b) powierzchnia zabudowy – maksymalnie 50% powierzchni działki, 

c) wskaźnik intensywności zabudowy – minimalnie 0, maksymalnie 1,5; 

d) powierzchnia biologicznie czynna – dla terenu minimalnie 20% powierzchni działki, 

e) minimalna szerokość elewacji frontowej – jak w stanie istniejącym, 

f) forma zabudowy – zabudowa wolnostojąca, 

g) wysokość zabudowy – jak w stanie istniejącym, 

h) poziom posadzki parteru – jak w stanie istniejącym, 

i) geometria dachu – jak w stanie istniejącym. 

3)Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem: 

a) z zastrzeżeniem lit. b, nie dopuszcza się podziału ww. terenów na działki budowlane, 

b) powyższe zasady nie dotyczą działek wydzielanych pod urządzenia infrastruktury technicznej, w takiej 
sytuacji kształt i wielkość działek będą wynikały z potrzeb infrastruktury; 

4)Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: 

a) należy zbudować przepławkę lub inne urządzenie umożliwiające przedostanie się rybom i innym 
organizmom wodnym przy małej elektrowni wodnej na rzece Bolszewce km. 25+400 zgodnie z zapisami 
Programu udrażniania rzek województwa pomorskiego, przyjętym uchwałą Sejmiku Województwa 
Pomorskiego nr 355/24/04 z dnia 14 czerwca 2004 r., 
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b) dopuszcza się lokalizację innych obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej, 

c) zgodnie z rysunkiem planu, teren zlokalizowany jest w strefie ochrony konserwatorskiej zespołu 
ruralistycznego wsi Smażyno – obowiązują zapisy zawarte w § 11 ust. 1 uchwały, 

d) zgodnie z rysunkiem planu, na terenie znajduje się obiekt wpisany do WEZ – obowiązują zapisy zawarte w § 
11 ust. 2 uchwały, 

e) zgodnie z rysunkiem planu, teren zlokalizowany jest na obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 
111 – obowiązują zapisy zawarte w § 10 ust. 2 uchwały. 

§ 34. 1. Ustalenia szczegółowe dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 34.W , wydzielonego 
liniami rozgraniczającymi są następujące: 

1)Przeznaczenie terenu – teren wodociągów; 

2)Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów: 

a) linia zabudowy – nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu oraz zgodnie z przepisami 
odrębnymi, 

b) powierzchnia zabudowy – maksymalnie 40% powierzchni działki, 

c) wskaźnik intensywności zabudowy – minimalnie 0, maksymalnie 0,4, 

d) powierzchnia biologicznie czynna – dla terenu minimalnie 20% powierzchni działki, 

e) minimalna szerokość elewacji frontowej – jak w stanie istniejącym, 

f) forma zabudowy – zabudowa wolnostojąca, 

g) wysokość zabudowy – do 8 m. 

h) poziom posadzki parteru – jak w stanie istniejącym, 

i) geometria dachu – dowolna. 

3)Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem: 

a) z zastrzeżeniem lit. b, nie dopuszcza się podziału ww. terenów na działki budowlane, 

b) powyższe zasady nie dotyczą działek wydzielanych pod urządzenia infrastruktury technicznej, w takiej 
sytuacji kształt i wielkość działek będą wynikały z potrzeb infrastruktury; 

4)Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: 

a) dopuszcza się lokalizację innych obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej, 

b) zgodnie z rysunkiem planu, teren zlokalizowany jest w strefie ochrony konserwatorskiej zespołu 
ruralistycznego wsi Smażyno – obowiązują zapisy zawarte w § 11 ust. 1 uchwały, 

c) zgodnie z rysunkiem planu, teren zlokalizowany jest na obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 
111 – obowiązują zapisy zawarte w § 10 ust. 2 uchwały. 

§ 35. 1. Ustalenia szczegółowe dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 35.ZC i 36.ZC , 
wydzielonych liniami rozgraniczającymi są następujące: 

1)Przeznaczenie terenów – tereny zieleni cmentarnej: 

a) teren 35.ZC – istniejący cmentarz, 

b) teren 36.ZC – rezerwa terenowa pod powiększenie istniejącego cmentarza; 

2)Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów: nie ustala się; 

3)Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem: 

a) z zastrzeżeniem lit. b, nie dopuszcza się podziału ww. terenów na działki budowlane, 

b) powyższe zasady nie dotyczą działek wydzielanych pod urządzenia infrastruktury technicznej, w takiej 
sytuacji kształt i wielkość działek będą wynikały z potrzeb infrastruktury, 
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c) istniejące na dzień uchwalenia planu podziały uznaje się za zgodne z planem; 

4)Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: 

a) dopuszcza się: 

- obiekty budowlane związane z utrzymaniem i prowadzeniem funkcji podstawowej z wyłączeniem 
spalarni zwłok, 

- obiekty małej architektury, 

- prowadzenie naziemnej i podziemnej sieci infrastruktury technicznej, 

- prowadzenie komunikacji wewnętrznej, 

- uzupełnienia zieleni w sposób nie naruszający istniejących wartości i form układów zieleni. 

b) obowiązuje ochrona układu kompozycyjnego cmentarza, 

c) obowiązuje ochrona istniejącego drzewostanu, dopuszcza się wycinkę wyłącznie ze względów 
bezpieczeństwa użytkowników terenów, 

d) zgodnie z rysunkiem planu, część terenów zlokalizowana jest w strefie ochrony konserwatorskiej zespołu 
ruralistycznego wsi Smażyno – obowiązują zapisy zawarte w § 11 ust. 1 uchwały, 

e) zgodnie z rysunkiem planu, część terenów zlokalizowana jest na obszarze Głównego Zbiornika Wód 
Podziemnych nr 111 – obowiązują zapisy zawarte w § 10 ust. 2 uchwały. 

§ 36. Brak treści 

1. Ustalenia szczegółowe dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 37.ZP i 38.ZP , wydzielonych 
liniami rozgraniczającymi są następujące: 

1)Przeznaczenie terenów – tereny zieleni urządzonej; 

2)Parametry i wskaźniki zagospodarowania terenów : nie ustala się; 

3)Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem: 

a) z zastrzeżeniem lit. b, nie dopuszcza się podziału ww. terenów na działki budowlane, 

b) powyższe zasady nie dotyczą działek wydzielanych pod urządzenia infrastruktury technicznej, w takiej 
sytuacji kształt i wielkość działek będą wynikały z potrzeb infrastruktury; 

4)Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: 

a) obowiązuje zakaz zabudowy obiektami kubaturowymi, 

b) dopuszcza się: 

- obiekty małej architektury, 

- zagospodarowanie niezbędne dla rekreacyjnego wykorzystania terenu, 

- prowadzenie naziemnej i podziemnej sieci infrastruktury technicznej, 

- uzupełnienia zieleni w sposób nie naruszający istniejących wartości i form układów zieleni, 

c) obowiązuje ochrona istniejącego drzewostanu, dopuszcza się wycinkę wyłącznie ze względów 
bezpieczeństwa użytkowników terenu, 

d) zgodnie z rysunkiem planu, tereny zlokalizowane są w strefie ochrony konserwatorskiej zespołu 
ruralistycznego wsi Smażyno – obowiązują zapisy zawarte w § 11 ust. 1 uchwały, 

e) zgodnie z rysunkiem planu, przez część terenów przebiega strefa przebiegu infrastruktury 
telekomunikacyjnej CWTiD MW, 

f) zgodnie z rysunkiem planu, tereny zlokalizowane są na obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 
111 – obowiązują zapisy zawarte w § 10 ust. 2 uchwały, 
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g) na terenie oznaczonym jako 38.ZP obowiązuje zachowanie otwarcia widokowego oznaczonego graficznie na 
rysunku planu – obowiązują zapisy zawarte w § 8 ust. 5 uchwały. 

§ 37. 1. Ustalenia szczegółowe dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 39.ZP/U, wydzielonego 
liniami rozgraniczającymi są następujące: 

1)Przeznaczenie terenu – teren zieleni urządzonej i usług: 

a) funkcja podstawowa: teren zieleni urządzonej, 

b) funkcja uzupełniająca: zabudowa usługowa (usługi handlu i gastronomii), urządzenia i obiekty 
towarzyszące, dojścia, dojazdy, parkingi, mała architektura; 

2)Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 

a) linia zabudowy – nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu oraz zgodnie z przepisami 
odrębnymi, 

b) powierzchnia zabudowy – maksymalnie 20% powierzchni działki, 

c) wskaźnik intensywności zabudowy – minimalnie 0, maksymalnie 0,2, 

d) powierzchnia biologicznie czynna – dla terenu minimalnie 50% powierzchni działki, 

e) minimalna szerokość elewacji frontowej – 6,00 m, 

f) forma zabudowy – zabudowa wolnostojąca, 

g) wysokość zabudowy – do I kondygnacji nadziemnej, maksymalnie 5,00 m, 

h) poziom posadzki parteru – maksymalnie 0,30 m mierzone od poziomu terenu przed wejściem do budynku, 

i) geometria dachu – dach dwuspadowy na wysokiej ściance kolankowej o nachyleniu 22–30º kalenicą 
skierowana prostopadle lub równolegle do nieprzekraczalnej linii zabudowy od strony drogi zbiorczej. 

3)Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem: 

a) z zastrzeżeniem lit. b, nie dopuszcza się podziału ww. terenów na działki budowlane, 

b) powyższe zasady nie dotyczą działek wydzielanych pod urządzenia infrastruktury technicznej, w takiej 
sytuacji kształt i wielkość działek będą wynikały z potrzeb infrastruktury; 

4)Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: 

a) dopuszcza się: 

- zagospodarowanie niezbędne dla rekreacyjnego wykorzystania terenu, 

- prowadzenie naziemnej i podziemnej sieci infrastruktury technicznej, 

b) obowiązuje ochrona istniejącego drzewostanu, dopuszcza się wycinkę wyłącznie ze względów 
bezpieczeństwa użytkowników terenu, 

c) zgodnie z rysunkiem planu, teren zlokalizowany jest w strefie ochrony konserwatorskiej zespołu 
ruralistycznego wsi Smażyno – obowiązują zapisy zawarte w § 11 ust. 1 uchwały, 

d) zgodnie z rysunkiem planu, teren zlokalizowany jest na obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 
111 – obowiązują zapisy zawarte w § 10 ust. 2 uchwały. 

§ 38. 1. Ustalenia szczegółowe dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 40.ZK, 41.ZK, 42.ZK, 
43.ZK, 44.ZK, 45.ZK, 46.ZK, 47.ZK, 48.ZK, 49.ZK, 50.ZK, 51.ZK, 52.ZK, 53.ZK, 54.ZK, 55.ZK oraz 
56.ZK wydzielonych liniami rozgraniczającymi są następujące: 

1)Przeznaczenie terenów – tereny zieleni nieurządzonej; 

2)Parametry i wskaźniki zagospodarowania terenów: nie ustala się; 

3)Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem: 

a) z zastrzeżeniem lit. b, nie dopuszcza się podziału ww. terenów na działki budowlane, 
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b) powyższe zasady nie dotyczą działek wydzielanych pod urządzenia infrastruktury technicznej, w takiej 
sytuacji kształt i wielkość działek będą wynikały z potrzeb infrastruktury; 

4)Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: 

a) obowiązuje zakaz zabudowy obiektami kubaturowymi, 

b) dopuszcza się: 

- obiekty małej architektury, 

- dopuszcza się zagospodarowanie niezbędne dla rekreacyjnego wykorzystania terenu, 

- prowadzenie naziemnej i podziemnej sieci infrastruktury technicznej, 

- uzupełnienia zieleni w sposób nie naruszający istniejących wartości i form układów zieleni, 

c) obowiązuje ochrona istniejącego drzewostanu, dopuszcza się wycinkę wyłącznie ze względów 
bezpieczeństwa użytkowników terenów, 

d) zgodnie z rysunkiem planu, część terenów zlokalizowana jest na obszarze Głównego Zbiornika Wód 
Podziemnych nr 111 – obowiązują zapisy zawarte w § 10 ust. 2 uchwały, 

e) zgodnie z rysunkiem planu, część terenów zlokalizowana jest w strefie ochronnej od cmentarza – obowiązują 
zapisy zawarte w § 16 ust. 8 uchwały, 

f) zgodnie z rysunkiem planu, część terenów zlokalizowana jest w strefie ochrony konserwatorskiej zespołu 
ruralistycznego wsi Smażyno – obowiązują zapisy zawarte w § 11 ust. 1 uchwały, 

g) zgodnie z rysunkiem planu, część terenów zlokalizowana jest w strefie "W" ochrony archeologicznej – 
obowiązują zapisy zawarte w § 11 ust. 4 uchwały, 

h) zgodnie z rysunkiem planu, przez część terenów przebiega linia energetyczna 15 kV wraz ze strefą 
ograniczeń – obowiązują zapisy zawarte w § 16 ust. 4 uchwały, 

i) zgodnie z rysunkiem planu, część terenów zlokalizowana jest na obszarze o znacznym spadku terenu – 
obowiązują zapisy zawarte w § 14 uchwały, 

j) zgodnie z rysunkiem planu, przez część terenów przebiega strefa przebiegu infrastruktury 
telekomunikacyjnej CWTiD MW. 

§ 39. 1. Ustalenia szczegółowe dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 57.ZL, 58.ZL, 59.ZL, 
60.ZL, 61.ZL, 62.ZL, 63.ZL, 64.ZL, 65.ZL 66.ZL, 67.ZL, 68.ZL, 69.ZL, 70.ZL oraz 71.ZL wydzielonych 
liniami rozgraniczającymi są następujące: 

1)Przeznaczenie terenów – tereny lasów; 

2)Parametry i wskaźniki zagospodarowania terenów : nie ustala się; 

3)Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem: 

a) z zastrzeżeniem lit. b, nie dopuszcza się podziału ww. terenów na działki budowlane, 

b) powyższe zasady nie dotyczą działek wydzielanych pod urządzenia infrastruktury technicznej, w takiej 
sytuacji kształt i wielkość działek będą wynikały z potrzeb infrastruktury; 

4)Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: 

a) obowiązuje zakaz zabudowy obiektami kubaturowymi, 

b) dopuszcza się: 

- obiekty małej architektury, 

- dopuszcza się zagospodarowanie niezbędne dla rekreacyjnego wykorzystania terenu, 

- prowadzenie naziemnej i podziemnej sieci infrastruktury technicznej, 

- uzupełnienia zieleni w sposób nie naruszający istniejących wartości i form układów zieleni, 
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c) zgodnie z rysunkiem planu, część terenów zlokalizowana jest w strefie ochrony konserwatorskiej zespołu 
ruralistycznego wsi Smażyno – obowiązują zapisy zawarte w § 11 ust. 1 uchwały, 

d) zgodnie z rysunkiem planu, część terenów zlokalizowana jest w strefie "OW" ochrony archeologicznej – 
obowiązują zapisy zawarte w § 11 ust. 5 uchwały, 

e) zgodnie z rysunkiem planu, część terenów zlokalizowana jest na obszarze o znacznym spadku terenu – 
obowiązują zapisy zawarte w § 14 uchwały, 

f) zgodnie z rysunkiem planu, tereny zlokalizowane są na obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 
111 – obowiązują zapisy zawarte w § 10 ust. 2 uchwały, 

g) zgodnie z rysunkiem planu, przez część terenów przebiega linia energetyczna 15 kV wraz ze strefą 
ograniczeń – obowiązują zapisy zawarte w § 16 ust. 4 uchwały. 

§ 40. 1. Ustalenia szczegółowe dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 72.R 
i 73.R wydzielonych liniami rozgraniczającymi są następujące: 

1)Przeznaczenie terenów : tereny gruntów rolnych; 

2)Parametry i wskaźniki zagospodarowania terenów : nie ustala się; 

3)Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem: 

a) z zastrzeżeniem lit. b, nie dopuszcza się podziału terenu na działki budowlane, 

b) powyższe zasady nie dotyczy działek wydzielanych pod urządzenia infrastruktury technicznej, w takiej 
sytuacji kształt i wielkość działek będą wynikały z potrzeb infrastruktury; 

4)Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: 

a) zgodnie z rysunkiem planu, część terenów zlokalizowana jest w strefie "W" ochrony archeologicznej – 
obowiązują zapisy zawarte w § 11 ust. 4 uchwały, 

b) zgodnie z rysunkiem planu, tereny zlokalizowane są na obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 
111 – obowiązują zapisy zawarte w § 10 ust. 2 uchwały, 

c) zgodnie z rysunkiem planu, przez część terenów przebiega strefa przebiegu infrastruktury 
telekomunikacyjnej CWTiD MW. 

§ 41. 1. Ustalenia szczegółowe dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 74.KP/ZK , wydzielonych 
liniami rozgraniczającymi są następujące: 

1)Przeznaczenie terenu – teren parkingu i zieleni nieurządzonej. Dopuszcza się samodzielne funkcjonowanie 
każdej z wymienionych funkcji; 

2)Parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) rodzaj nawierzchni – kostka brukowa, kamień brukowy; 

3)Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem: 

a) z zastrzeżeniem lit. b, nie dopuszcza się podziału terenu na działki budowlane, 

b) powyższe zasady nie dotyczy działek wydzielanych pod urządzenia infrastruktury technicznej, w takiej 
sytuacji kształt i wielkość działek będą wynikały z potrzeb infrastruktury, 

c) dopuszcza się wydzielenie ciągów pieszych i pieszo-rowerowych; 

4)Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: 

a) obowiązuje zakaz zabudowy obiektami kubaturowymi, 

b) dopuszcza się lokalizację tymczasowych obiektów usługowo-handlowych, 

c) dopuszcza się: 

- obiekty małej architektury, 

- dopuszcza się zagospodarowanie niezbędne dla rekreacyjnego wykorzystania terenu, 
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- prowadzenie naziemnej i podziemnej sieci infrastruktury technicznej, 

- uzupełnienia zieleni w sposób nie naruszający istniejących wartości i form układów zieleni, 

d) należy wprowadzić zieleń wysoką w proporcji co najmniej 1 drzewo na 5 miejsc postojowych 

e) obowiązuje ochrona istniejącego drzewostanu, dopuszcza się wycinkę wyłącznie ze względów 
bezpieczeństwa użytkowników terenu, 

f) zgodnie z rysunkiem planu, teren zlokalizowany jest w strefie ochrony konserwatorskiej zespołu 
ruralistycznego wsi Smażyno – obowiązują zapisy zawarte w § 11 ust. 1 uchwały, 

g) zgodnie z rysunkiem planu, teren zlokalizowany jest na obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 
111 – obowiązują zapisy zawarte w § 10 ust. 2 uchwały, 

h) zgodnie z rysunkiem planu, teren zlokalizowany jest w strefie ochronnej od cmentarza – obowiązują zapisy 
zawarte w § 16 ust. 8 uchwały. 

§ 42. 1. Ustalenia szczegółowe dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 75.KP , wydzielonych 
liniami rozgraniczającymi są następujące: 

1)Przeznaczenie terenu – teren parkingu; 

2)Parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) rodzaj nawierzchni – kostka brukowa, kamień brukowy; 

3)Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem: 

a) z zastrzeżeniem lit. b i c, nie dopuszcza się podziału terenu na działki budowlane, 

b) powyższe zasady nie dotyczy działek wydzielanych pod urządzenia infrastruktury technicznej, w takiej 
sytuacji kształt i wielkość działek będą wynikały z potrzeb infrastruktury, 

c) dopuszcza się wydzielenie ciągów pieszych i pieszo-rowerowych; 

4)Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: 

a) obowiązuje zakaz zabudowy obiektami kubaturowymi, 

b) dopuszcza się lokalizację tymczasowych obiektów usługowo-handlowych, 

c) dopuszcza się: 

- obiekty małej architektury, 

- dopuszcza się zagospodarowanie niezbędne dla rekreacyjnego wykorzystania terenu, 

- prowadzenie naziemnej i podziemnej sieci infrastruktury technicznej, 

d) obowiązuje ochrona istniejącego drzewostanu, dopuszcza się wycinkę wyłącznie ze względów 
bezpieczeństwa użytkowników terenu, 

e) zgodnie z rysunkiem planu, teren zlokalizowany jest w strefie ochrony konserwatorskiej zespołu 
ruralistycznego wsi Smażyno – obowiązują zapisy zawarte w § 11 ust. 1 uchwały, 

f) zgodnie z rysunkiem planu, teren zlokalizowany jest na obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 
111 – obowiązują zapisy zawarte w § 10 ust. 2 uchwały, 

§ 43. 1. Ustalenia szczegółowe dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 76.KDX/ZK , 
wydzielonych liniami rozgraniczającymi są następujące: 

1)Przeznaczenie terenu – teren ciągu pieszo-jezdnego i zieleni nieurządzonej; 

2)Parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) szerokość ciągu pieszo-jezdnego min. 5 m, 

b) rodzaj nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego – kostka brukowa; 

3)Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem: 
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a) z zastrzeżeniem lit. b, nie dopuszcza się podziału terenu na działki budowlane, 

b) powyższe zasady nie dotyczy działek wydzielanych pod urządzenia infrastruktury technicznej, w takiej 
sytuacji kształt i wielkość działek będą wynikały z potrzeb infrastruktury, 

c) dopuszcza się wydzielenie ciągów pieszych i pieszo-rowerowych; 

4)Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: 

a) obowiązuje zakaz zabudowy obiektami kubaturowymi, 

b) dopuszcza się: 

- obiekty małej architektury, 

- dopuszcza się zagospodarowanie niezbędne dla rekreacyjnego wykorzystania terenu, 

- prowadzenie naziemnej i podziemnej sieci infrastruktury technicznej, 

- uzupełnienia zieleni w sposób nie naruszający istniejących wartości i form układów zieleni, 

c) obowiązuje ochrona całego istniejącego drzewostanu, dopuszcza się wycinkę wyłącznie ze względów 
bezpieczeństwa użytkowników terenu, szczególną ochroną należy objąć cenny drzewostan z jego układem 
kompozycyjnym zaznaczony na rysunku planu, 

d) zgodnie z rysunkiem planu, teren zlokalizowany jest w strefie ochrony konserwatorskiej zespołu 
ruralistycznego wsi Smażyno – obowiązują zapisy zawarte w § 11 ust. 1 uchwały, 

e) zgodnie z rysunkiem planu, teren zlokalizowany jest na obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 
111 – obowiązują zapisy zawarte w § 10 ust. 2 uchwały, 

f) zgodnie z rysunkiem planu, część terenu zlokalizowana jest na obszarze pasa technicznego wzdłuż brzegu 
rzeki Bolszewki – obowiązują zapisy zawarte w § 10 ust. 1 uchwały. 

§ 44. 1. Ustalenia szczegółowe dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 77.KDX , wydzielonego 
liniami rozgraniczającymi są następujące: 

1)Przeznaczenie terenu – teren ciągu pieszo-jezdnego; 

2)Parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) szerokość ciągu pieszo-jezdnego min. 5 m, 

b) rodzaj nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego – kostka brukowa; 

3)Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem: 

a) z zastrzeżeniem lit. b, nie dopuszcza się podziału terenu na działki budowlane, 

b) powyższe zasady nie dotyczy działek wydzielanych pod urządzenia infrastruktury technicznej, w takiej 
sytuacji kształt i wielkość działek będą wynikały z potrzeb infrastruktury; 

4)Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: 

a) obowiązuje zakaz zabudowy obiektami kubaturowymi, 

b) dopuszcza się: 

- obiekty małej architektury, 

- dopuszcza się zagospodarowanie niezbędne dla rekreacyjnego wykorzystania terenu, 

- prowadzenie naziemnej i podziemnej sieci infrastruktury technicznej, 

c) zgodnie z rysunkiem planu, teren zlokalizowany jest w strefie ochrony konserwatorskiej zespołu 
ruralistycznego wsi Smażyno – obowiązują zapisy zawarte w § 11 ust. 1 uchwały, 

d) zgodnie z rysunkiem planu, teren zlokalizowany jest na obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 
111 – obowiązują zapisy zawarte w § 10 ust. 2 uchwały. 
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§ 45. 1. Ustalenia szczegółowe dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 78.KDW, 79.KDW, 
80.KDW, 81.KDW, 82.KDW, 83.KDW, 84.KDW, 85.KDW, 86.KDW, 87.KDW, 88.KDW, 89.KDW, 
90.KDW, 91.KDW, 92.KDW, 93.KDW oraz 94.KDW wydzielonych liniami rozgraniczającymi są następujące: 

1)Przeznaczenie terenów – tereny dróg wewnętrznych; 

2)Parametry i wskaźniki zagospodarowania terenów: 

a) szerokość w liniach rozgraniczających – jak na rysunku planu, min. 8 m, 

b) dopuszcza się urządzenie chodnika, 

c) dopuszcza się urządzenie ścieżki rowerowej, 

d) dopuszcza się urządzenie jako ciąg pieszo-jezdny bez wyodrębniania jezdni i chodników, 

e) dopuszcza się obiekty małej architektury tj. ławki, latarnie, kosze na śmieci itp.; 

3)Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem: 

a) nie dopuszcza się podziału ww. terenów na działki budowlane; 

4)Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: 

a) dopuszcza się zagospodarowanie niezbędne dla rekreacyjnego wykorzystania terenu, 

b) zgodnie z rysunkiem planu, część terenów zlokalizowana jest w strefie ochrony konserwatorskiej zespołu 
ruralistycznego wsi Smażyno – obowiązują zapisy zawarte w § 11 ust. 1 uchwały, 

c) zgodnie z rysunkiem planu, część terenów zlokalizowana jest w strefie "OW" ochrony archeologicznej – 
obowiązują zapisy zawarte w § 11 ust. 5 uchwały, 

d) zgodnie z rysunkiem planu, część terenów zlokalizowana jest na obszarze Głównego Zbiornika Wód 
Podziemnych nr 111 – obowiązują zapisy zawarte w § 10 ust. 2 uchwały, 

e) zgodnie z rysunkiem planu, przez część terenów przebiega linia energetyczna 15 kV wraz ze strefą 
ograniczeń – obowiązują zapisy zawarte w § 16 ust. 4 uchwały, 

f) zgodnie z rysunkiem planu, część terenów zlokalizowana jest w strefie ochronnej od cmentarza – obowiązują 
zapisy zawarte w § 16 ust. 8 uchwały, 

g) zgodnie z rysunkiem planu, przez część terenów przebiega strefa przebiegu infrastruktury 
telekomunikacyjnej CWTiD MW. 

§ 46. 1. Ustalenia szczegółowe dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 95.KDD 96.KDD, 
97.KDD, 98.KDD, 99.KDD oraz 100.KDD wydzielonych liniami rozgraniczającymi są następujące: 

1)Przeznaczenie terenów – tereny dróg publicznych – dojazdowych; 

2)Parametry i wskaźniki zagospodarowania terenów: 

a) szerokość w liniach rozgraniczających – jak na rysunku planu, min. 10 m, 

b) dopuszcza się urządzenie chodnika, 

c) dopuszcza się urządzenie ścieżki rowerowej 

d) dopuszcza się obiekty małej architektury tj. ławki, latarnie, kosze na śmieci itp.; 

3)Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem: 

a) nie dopuszcza się podziału ww. terenów na działki budowlane; 

4)Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: 

a) zgodnie z rysunkiem planu, część terenów zlokalizowana jest w strefie ochrony konserwatorskiej zespołu 
ruralistycznego wsi Smażyno – obowiązują zapisy zawarte w § 11 ust. 1 uchwały, 

b) zgodnie z rysunkiem planu, na części terenów zlokalizowany jest cenny drzewostan – obowiązują zapisy 
zawarte w § 9 ust. 6 uchwały, 
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c) zgodnie z rysunkiem planu, tereny zlokalizowane są na obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 
111 – obowiązują zapisy zawarte w § 10 ust. 2 uchwały, 

d) zgodnie z rysunkiem planu, przez część terenów przebiega linia energetyczna 15 kV wraz ze strefą 
ograniczeń – obowiązują zapisy zawarte w § 16 ust. 4 uchwały, 

e) zgodnie z rysunkiem planu, przez część terenów przebiega strefa przebiegu infrastruktury 
telekomunikacyjnej CWTiD MW. 

§ 47. 1. Ustalenia szczegółowe dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 101.KDL oraz 
102.KDL wydzielonych liniami rozgraniczającymi są następujące: 

1)Przeznaczenie terenów – tereny dróg publicznych – lokalnych; 

2)Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów: 

a) szerokość w liniach rozgraniczających – jak na rysunku planu, min. 12 m, 

b) dopuszcza się urządzenie chodnika, 

c) dopuszcza się urządzenie ścieżki rowerowej, 

d) dopuszcza się obiekty małej architektury tj. ławki, latarnie, kosze na śmieci itp.; 

3)Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem: 

a) nie dopuszcza się podziału ww. terenów na działki budowlane; 

4)Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: 

a) zgodnie z rysunkiem planu, część terenów zlokalizowana jest w strefie ochrony konserwatorskiej zespołu 
ruralistycznego wsi Smażyno – obowiązują zapisy zawarte w § 11 ust. 1 uchwały, 

b) zgodnie z rysunkiem planu, na części terenów zlokalizowany jest cenny drzewostan – obowiązują zapisy 
zawarte w § 9 ust. 6 uchwały, 

c) zgodnie z rysunkiem planu, część terenów zlokalizowana jest w strefie "OW" ochrony archeologicznej – 
obowiązują zapisy zawarte w § 11 ust. 5 uchwały, 

d) zgodnie z rysunkiem planu, na terenie znajduje się zabytkowy most wpisany do WEZ – obowiązują zapisy 
zawarte w § 11 ust. 2 uchwały, 

e) zgodnie z rysunkiem planu, na terenach zlokalizowane są krzyże lub kapliczki i akcent architektoniczny 
w formie rzeźby – obowiązują zapisy zawarte w § 8 ust. 4 uchwały, 

f) zgodnie z rysunkiem planu, część terenów zlokalizowana jest na obszarze Głównego Zbiornika Wód 
Podziemnych nr 111 – obowiązują zapisy zawarte w § 10 ust. 2 uchwały, 

g) zgodnie z rysunkiem planu, część terenów zlokalizowana jest w strefie ochronnej od cmentarza – 
obowiązują zapisy zawarte w § 16 ust. 8 uchwały, 

h) zgodnie z rysunkiem planu, przez część terenów przebiega linia energetyczna 15 kV wraz ze strefą 
ograniczeń – obowiązują zapisy zawarte w § 16 ust. 4 uchwały, 

i) zgodnie z rysunkiem planu, przez część terenów przebiega strefa przebiegu infrastruktury 
telekomunikacyjnej CWTiD MW. 

§ 48. 1. Ustalenia szczegółowe dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 103.KDZ wydzielonego 
liniami rozgraniczającymi są następujące: 

1)Przeznaczenie terenu – teren drogi publicznej – zbiorczej; 

2)Parametry i wskaźniki zagospodarowania terenów: 

a) szerokość w liniach rozgraniczających – jak na rysunku planu, min. 20 m, 

b) dopuszcza się urządzenie chodnika, zaleca się urządzenie chodników prowadzących do przystanków 
autobusowych, 

c) dopuszcza się urządzenie ścieżki rowerowej, 
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d) dopuszcza się obiekty małej architektury tj. ławki, latarnie, kosze na śmieci itp.; 

3)Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem: 

a) nie dopuszcza się podziału ww. terenów na działki budowlane; 

4)Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: 

a) zgodnie z rysunkiem planu, część terenu zlokalizowana jest w strefie ochrony konserwatorskiej zespołu 
ruralistycznego wsi Smażyno – obowiązują zapisy zawarte w § 11 ust. 1 uchwały, 

b) zgodnie z rysunkiem planu, część terenów zlokalizowana jest w strefie "W" ochrony archeologicznej – 
obowiązują zapisy zawarte w § 11 ust. 4 uchwały, 

c) zgodnie z rysunkiem planu, teren zlokalizowany jest na obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 
111 – obowiązują zapisy zawarte w § 10 ust. 2 uchwały, 

d) zgodnie z rysunkiem planu, przez część terenu przebiega strefa przebiegu infrastruktury telekomunikacyjnej 
CWTiD MW. 

§ 49. 1. Ustalenia szczegółowe dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 104.WS, 105.WS 
106.WS, 107.WS, 108.WS, 109.WS oraz 110.WS wydzielonych liniami rozgraniczającymi są następujące: 

1)Przeznaczenie terenów – tereny wód powierzchniowych śródlądowych; 

2)Parametry i wskaźniki zagospodarowania terenów: nie dotyczy; 

3)Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem: nie ustala się; 

a) zgodnie z rysunkiem planu, przez część terenów przebiega strefa przebiegu infrastruktury 
telekomunikacyjnej CWTiD MW. 

4)Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: 

a) obowiązuje zakaz zabudowy obiektami kubaturowymi, 

b) dopuszcza się zagospodarowanie niezbędne dla rekreacyjnego wykorzystania terenów, 

c) dopuszcza się budowę urządzeń wodnych, 

d) zgodnie z rysunkiem planu, część terenów zlokalizowana jest na obszarze Głównego Zbiornika Wód 
Podziemnych nr 111 – obowiązują przepisy odrębne, 

e) zgodnie z rysunkiem planu, część terenów zlokalizowana jest w strefie ochronnej od cmentarza – obowiązują 
zapisy zawarte w § 16 ust. 8 uchwały, 

f) zgodnie z rysunkiem planu, część terenu zlokalizowana jest w strefie ochrony konserwatorskiej zespołu 
ruralistycznego wsi Smażyno – obowiązują zapisy zawarte w § 11 ust. 1 uchwały, 

g) zgodnie z rysunkiem planu, przez część terenów przebiega linia energetyczna 15 kV wraz ze strefą 
ograniczeń – obowiązują zapisy zawarte w § 16 ust. 4 uchwały, 

DZIAŁ IV.
Ustalenia końcowe 

§ 50. W granicach obowiązywania ustaleń niniejszej zmiany traci moc miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego fragmentu wsi Smażyno, gm. Linia, dot. działki nr 229 cz., 231/1 cz. zatwierdzony uchwałą Nr 
229/XXIV/III/2001 z dnia 28 września 2001 r. 

§ 51. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego. 
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Przewodniczący Rady Gminy 
Linia 

Czesław Hinz
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 216/XXII/VI/2013

Rady Gminy Linia

z dnia 18 lutego 2013 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Smażyno w gminie Linia. 

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(t.j. Dz.U. 2012 nr 0 poz. 647), Rada Gminy Linia rozstrzyga o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu mpzp: 

1. Przedmiotowy projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego został wyłożony do 
publicznego wglądu w terminie od 2 stycznia 2012 r. do 23 stycznia 2013 r. W dniu 4 stycznia 2013 r. odbyła się 
dyskusja publiczna. 

2. Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. 2012 
nr 0 poz. 647) uwagi były przyjmowane do dnia 6 lutego 2013 r. 

3. W ustawowym terminie nie wniesiono żadnych uwag, w związku z czym Rada Gminy Linia nie podejmuje 
rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia wniesionych uwag, o których mowa w art. 12 ust. 1 ww. ustawy. 
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 216/XXII/VI/2013

Rady Gminy Linia

z dnia 18 lutego 2013 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi 
Smażyno w gminie Linia. 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które należą do zadań własnych gminy 

oraz zasad ich finansowania 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. 

Dz.U. 2012 nr 0 poz. 647), art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. 

U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) oraz na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.) Rada Gminy Linia rozstrzyga, co następuje: 

I. Zadania własne gminy 

Do zadań własnych gminy z zakresu infrastruktury technicznej, finansowanych z udziałem środków 
z budżetu gminy zalicza się: 

- budowę dróg gminnych wraz z ich oświetleniem, 

- budowę wodociągów i urządzeń wodociągowych, 

- budowę kanalizacji sanitarnej z urządzeniami, 

- budowę kanalizacji deszczowej z urządzeniami. 

Przepisom o finansach publicznych podlegają inwestycje, które realizowane są z udziałem środków 
publicznych zdefiniowanych w §3 ustawy o finansach publicznych oraz środków pochodzących z funduszy 
strukturalnych UE (art. 110 ust. 1 pkt. 1) 

Pozostałe zadania własne gminy z zakresu infrastruktury technicznej, określone w art. 7 ust. 1 ustawy 
o samorządzie gminnym, jak 

- zaopatrzenie w energię elektryczną, 

- zaopatrzenie w energię cieplną, 

- zaopatrzenie w gaz, 

podlegają dodatkowo regulacjom ustawy Prawo energetyczne. Zaopatrzenie w te media realizują 
przedsiębiorstwa energetyczne. Inwestycje z zakresu zaopatrzenia nie są finansowane z udziałem środków 
z budżetu gminy. Wskazane w ustawie Prawo energetyczne zadania własne gminy, finansowane z jej budżetu, 
obejmują wykonanie oświetlenia dróg, których gmina jest zarządcą - czyli dróg gminnych. 

II. Budowa dróg 

W granicach planu jako drogi publiczne, należące do zadań własnych gminy, przewiduje się realizację: 

a) dróg klasy L – lokalnej, oznaczonych na rysunku planu jako 101.KDL, 102.KDL 

b) dróg klasy D – dojazdowej, oznaczonych na rysunku planu jako 95.KDD, 96.KDD , 97.KDD, 98.KDD, 
99.KDD, 100.KDD. 

Do układu dróg gminnych mogą być zaliczone inne drogi, zgodnie z odpowiednimi uchwałami Rady Gminy. 

III. Uzbrojenie terenu 
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Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu zaopatrzenia w wodę: 
1)obszar objęty planem zaopatrywany będzie w wodę z gminnego systemu; 

2)rozbudowa sieci będzie następowała według warunków technicznych wydawanych przez właściwego zarządcę 
sieci. 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu kanalizacji sanitarnej: 

1)dla obszaru opracowania należy zrealizować indywidualny system odprowadzania ścieków (np.: „mini” 
oczyszczalnia ścieków, podłączenie do systemu oczyszczania ścieków zlokalizowanych na obszarze sąsiednich 
gmin); jako rozwiązanie tymczasowe do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej, na terenach nie mających 
dostępu do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, dopuszcza się indywidualne systemy gromadzenia ścieków 
bytowo-gospodarczych. 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy kanalizacji deszczowej: 

1)z dachów obiektów budowlanych do gruntu w granicach własnej działki lub do kanalizacji deszczowej, 
dopuszcza się indywidualne rozwiązania zgodnie z przepisami odrębnymi; 

2)odprowadzanie ścieków deszczowych z powierzchni utwardzonych do odbiornika zgodnie z przepisami 
odrębnymi; 

IV. Źródła finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej 

Źródła finansowania będą stanowić: środki pochodzące z budżetu gminy (środki własne), środki pomocowe, 
partycypacja inwestorów w kosztach budowy. Będzie to realizowane za pomocą montaży finansowych, ogólnie 
przyjętej metody konstruowania budżetu projektów. 

Warunkiem pozyskania środków pomocowych jest uzyskanie spójności celów strategicznych i realizujących 
je programów rozwojowych z Narodowym Planem Rozwoju. 

Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej dla terenu objętego planem miejscowym: 

1)Opracowanie planu finansowego zapewniającego realizację inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej dla 
terenu objętego planem, stanowiącego podstawę konstruowania budżetów rocznych. 

2)Wynegocjowanie i zawarcie z partnerami publicznymi i prywatnymi umów na współfinansowanie zapisanych 
w planie finansowym przedsięwzięć będących podstawą budowy montaży finansowych niezbędnych do 
realizacji inwestycji. 

3)Zapewnienie finansowania programów lokalnych, w takim stopniu, aby gmina posiadała udział własny 
niezbędny do ubiegania się o środki pomocowe. 

4)Wsparcie finansów gminy środkami zewnętrznymi (kredytami, pożyczkami, dotacjami, emisją obligacji), 
w celu zapewnienia środków na szczególnie kosztowne w realizacji projekty, np. w zakresie infrastruktury 
technicznej i drogownictwa. 

V. Zasady prowadzenia polityki finansowej 

1)Konstruowanie rocznych budżetów powinno odbywać się w kontekście wieloletniej polityki finansowej gminy, 
nastawionej na realizację inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej. 

2)Źródła finansowe związane z korzyściami opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
(renty planistyczne, opłaty adiacenckie itp.) powinny być przeznaczone na rozwój przestrzenny 
i infrastrukturalny. Opłaty z tytułu renty planistycznej oraz opłaty adiacenckie winny być ściągane w każdym 
przypadku. 
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