
 

 

UCHWAŁA NR ………… 
RADY GMINY TRĄBKI WIELKIE  

z dnia ………………. 
 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części 
obrębu ewidencyjnego Mierzeszyn. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2021 r. poz.1372 ze 
zm.) oraz art. 20, art. 15, art. 16, art. 34 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 503), po stwierdzeniu, że plan nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Trąbki Wielkie uchwalonego uchwałą Nr 5/II/2004 Rady Gminy 
Trąbki Wielkie z dnia  27 lutego 2004 r. zmienionego Uchwałą Nr XVII/119/2015 Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 10 
listopada 2015 roku, Rada Gminy Trąbki Wielkie uchwala, co następuje: 

 
Rozdział 1 

Ogólne przepisy i ustalenia 
 

§ 1. 
 Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący część obrębu 

ewidencyjnego Mierzeszyn, zwany dalej „planem”. Powierzchnia obszaru objętego planem 
wynosi ok. 1450 ha. 

 
§ 2. 

1. Plan obejmuje obszar w granicach określonych w  uchwale nr IX/53/2015 z dnia 2 czerwca 
2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Mierzeszyn. 

2. Załącznikami do niniejszej uchwały, stanowiącymi jej integralne części, są: 
1) część graficzna – rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w skali 

1:2000 – arkusz 1 (załącznik nr 1); 
2) część graficzna – rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w skali 

1:2000 – arkusz 2 (załącznik nr 2); 
3) część graficzna – rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w skali 

1:2000 – arkusz 3 (załącznik nr 3); 
4) część graficzna – rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w skali 

1:2000 – arkusz 4 (załącznik nr 4); 
5) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu (załącznik nr 5); 
6) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych Gminy oraz zasadach ich 
finansowania (załącznik nr 6). 

7) dane przestrzenne (załącznik nr 7). 
 

§ 3. 
1.  Wyjaśnienie pojęć użytych w niniejszym planie: 

1) Maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy – linie ograniczające obszar, na którym 
dopuszcza się wznoszenie budynków; linie te nie dotyczą okapów i gzymsów, które mogą 
być wysunięte przed linie zabudowy do 0,8m oraz balkonów, galerii, tarasów, schodów 
zewnętrznych, pochylni i ramp, które mogą być wysunięte przed linię zabudowy do 1,5 m, 
chyba że ustalenia szczegółowe planu stanowią inaczej; linie te nie dotyczą części 
podziemnych budynków; 

2) Powierzchnia zabudowy – powierzchnia działki zajęta przez wszystkie budynki, 
wyznaczona przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi budynków na powierzchnię działki; 
z wyłączeniem: 
a) powierzchni obiektów budowlanych i ich części nie wystających ponad powierzchnię 

terenu,  
b) powierzchni elementów drugorzędnych, np. tarasów, schodów zewnętrznych, ramp 

zewnętrznych, daszków, markiz, występów dachowych, oświetlenia zewnętrznego, itp., 
c) powierzchni zajmowanej przez szklarnie i altany; 

3) Powierzchnia całkowita budynku – suma powierzchni wszystkich kondygnacji budynku, 
mierzonych po obrysie zewnętrznym budynku z włączeniem tynków i okładzin, na poziomie 
posadzki pomieszczeń lub ich części o wysokości ponad 1,90 m, zamkniętych i przekrytych 
ze wszystkich stron, z wyjątkiem nadbudówek ponad dachem, takich jak maszynownia 



 

 

dźwigu, centrala wentylacyjna, klimatyzacyjna lub kotłownia; do powierzchni całkowitej nie 
wlicza się przykładowo powierzchni loggii, balkonów, galerii, tarasów; 

4) Powierzchnia użytkowa budynku – powierzchnia całkowita pomniejszona o powierzchnie 
zajęte przez: konstrukcję, instalacje oraz klatki schodowe, szyby windowe, wbudowane 
garaże i parkingi oraz pomieszczenia nieużytkowe; 

5) Zabudowa towarzysząca – zabudowa uzupełniająca, towarzysząca zabudowie wiodącej, 
tj. budynki gospodarcze, garażowe, itp.; 

6) Zabudowa – budynki; 
7) Adaptacja – polega na przystosowaniu istniejącego obiektu do innego użytku niż było 

przeznaczone pierwotnie lub polega na przystosowaniu obiektu do nowych wymagań 
(technologicznych z wykluczeniem termomodernizacji elewacji zewnętrznych i tynkowania 
budynków zabytkowych o wystroju elewacji ceramicznej i w konstrukcji szachulcowej lub z 
szalunkiem drewnianym albo z detalem architektonicznym) bez zmiany jego funkcji, przy 
zachowaniu walorów stylowych zabytku i wartości chronionych w planie. W zakresie 
działań adaptacyjnych dopuszcza się remonty i przebudowę wnętrz z poszanowanie 
zabytkowych elementów wystroju wnętrza (klatka schodowa, posadzki, czy detal kowalski, 
ślusarski, ciesielski); 

8) Jaskrawa kolorystyka – kolorystyka o znacznej intensywności barwy; 
2. Pojęcia użyte w planie i niezdefiniowane należy rozumieć zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, a w przypadku ich braku zgodnie z ich znaczeniem słownikowym. 
 

§ 4. 
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 

1. Wszelkie projektowane obiekty o wysokości równej i wyższej od 50 m nad poziom terenu 
podlegają zgłoszeniu do Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych przed wydaniem 
decyzji o pozwoleniu na budowę. 

2. Zakaz lokalizacji budowli wyższych niż 15m – nie dotyczy infrastruktury elektroenergetycznej. 
3. Dla wszystkich terenów, na których dopuszcza się zabudowę, o ile ustalenia szczegółowe nie 

stanowią inaczej, dopuszcza się podpiwniczenie budynków. 
4. Na działkach, na których w momencie wejścia w życie planu przekroczone zostały parametry i 

wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, określone w ustaleniach 
szczegółowych, dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, nadbudowę lub zmianę sposobu 
użytkowania istniejącej zabudowy, która nie spowoduje dalszych przekroczeń dopuszczalnych 
wskaźników lub parametrów; dopuszczenie powyższe nie dotyczy zabudowy wzniesionej bez 
wymaganych pozwoleń i uzgodnień. 

5. Realizację zabudowy oraz podział nieruchomości, na terenie 39.MN, należy poprzedzić 
sporządzeniem projektu koncepcyjnego zagospodarowania terenu, uwzględniającym układ 
komunikacyjny wewnętrzny (ciągi pieszo jezdne o min. szerokości 6m zakończone placami do 
zawracania o min. średnicy 12m) oraz uzbrojenie terenu w powiązaniu z istniejącą 
infrastrukturą drogową i techniczną. 

 
§ 5. 

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
1. Część terenu, oznaczona na rysunku planu, zlokalizowana jest w granicach Przywidzkiego 

Obszaru Chronionego Krajobrazu. Wszelkie działania inwestycyjne należy realizować zgodnie 
z obowiązującymi przepisami odrębnymi dotyczącymi Przywidzkiego Obszaru Chronionego 
Krajobrazu.  

2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, dotyczącymi Przywidzkiego Obszaru Chronionego 
Krajobrazu, zakazuje się budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości:  
1) 25 m od linii brzegowej rzeki Kłodawy, 
2) 100 m po stronie północnej, zachodniej oraz południowej i 50 m po stronie południowo – 

wschodniej od linii brzegowej Jeziora Małego. 
3. Część terenu, oznaczona na rysunku planu, zlokalizowana jest w granicach specjalnego 

obszaru ochrony siedlisk w ramach sieci Natura 2000 – Przywidz (PLH220025). Wszelkie 
działania inwestycyjne należy realizować zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi. 

4. Ustalenia dotyczące dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku: 
1) teren MN - zalicza się do terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
2) teren MN,U - zalicza się do terenów mieszkaniowo – usługowych, 
3) teren U,MN - zalicza się do terenów mieszkaniowo – usługowych, 
4) teren ML – zalicza się do terenów rekreacyjno – wypoczynkowych, 



 

 

5) teren UO – zalicza się do terenów zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem 
dzieci i młodzieży, 

6) teren RM – zalicza się do terenów zabudowy zagrodowej, 
7) teren RM/ZL – zalicza się do terenów zabudowy zagrodowej, 
8) teren RU – zalicza się do terenów zabudowy zagrodowej. 

5. Zaleca się stosowanie nawierzchni półprzepuszczalnej do utwardzenia dojść, dojazdów i 
miejsc postojowych. 

6. Zasięg uciążliwości dla środowiska prowadzonej działalności winien być bezwzględnie 
ograniczony do granic własności obszaru, do którego inwestor posiada tytuł prawny, a 
znajdujące się w nim pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, winny być wyposażone w 
techniczne środki ochrony przed tymi uciążliwościami. 

7. Uciążliwości aerosanitarne pochodzące z inwestycji nie mogą przekraczać dopuszczalnych 
standardów emisyjnych ani powodować pogorszenia standardów jakości środowiska. 

8. Istniejące drenaże należy bezwzględnie zachować lub przełożyć zachowując spójność 
systemu drenażowego całego obszaru. Ze względu na konieczność okresowej konserwacji, 
należy pozostawić bezpośrednio nad drenażami pas wolny od zabudowy, ogrodzeń, 
zadrzewień, itp. lub, w przypadku napotkania rurociągów drenarskich przy prowadzeniu 
wykopów pod fundamenty, należy wykonać ich obejście poza obręb wykopu.  

9. Należy zabezpieczyć odpływ wód opadowych w sposób chroniący teren przed erozją wodną 
oraz przed zaleganiem wód opadowych. Wody opadowe lub roztopowe ujęte w systemy 
kanalizacyjne, pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych wymagają oczyszczenia, 
zgodnie z przepisami odrębnymi. 

10.Dopuszcza się konserwację i udrożnienie cieków wodnych z zapewnieniem nienaruszalnego 
przepływu wód. Dopuszcza się regulację oraz skanalizowanie cieków wodnych z 
zapewnieniem spójności swobodnego przepływu wód dla całego systemu hydrologicznego i 
pod warunkiem uzyskania pozytywnych decyzji administracyjnych, zgodnie z przepisami 
odrębnymi. Właściciele terenów zobowiązani są utrzymywać i konserwować rowy 
melioracyjne i cieki wodne stanowiące ich własność oraz mają obowiązek zapewnić dostęp 
odpowiednim służbom do rowów publicznych i cieków wodnych w celu ich utrzymania i 
konserwacji. Zabrania się grodzenia nieruchomości przyległych do powierzchniowych wód 
publicznych w odległości mniejszej niż 1,5m od linii brzegu, a także zakazywania lub 
uniemożliwiania przechodzenia przez ten obszar. 

11.Obowiązuje ochrona dziko występujących roślin, zwierząt, grzybów oraz ich siedlisk, zgodnie 
z przepisami o ochronie przyrody. 

12.W przypadku nowych nasadzeń należy wprowadzać zieleń nawiązującą formą i składem 
gatunkowym do roślinności typowej dla lokalnego krajobrazu. 

13.Na terenie planu nie dopuszcza się zabudowy, która zgodnie z obowiązującymi przepisami 
jest zaliczana do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko ani 
do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 

14.Na terenie planu znajdują się dwa pomniki przyrody do zachowania i ochrony: 
1) grupa 2 głazów narzutowych na dz. nr 241/13, w rejonie ul. Spacerowej (nr w CRFOP 

PL.ZIPOP.1393.PP.2204082.6548),  
2) głaz narzutowy na dz. nr 502, w oddz. 104d, Nadleśnictwo Kolbudy, Leśnictwo Wojanowo 

(nr w CRFOP PL.ZIPOP.1393.PP.2204082.6539). 
15.Dla historycznej zieleni wysokiej (aleje, szpalery, w tym obsadzenia graniczne) należy: 

1) zabezpieczyć warunki fitosanitarne drzew wskazanych do zachowania i ochrony,  
2) dopuszcza się zabiegi pielęgnacyjne;  
3) zamierzenia inwestycyjne nie mogą prowadzić do uszczerbku zieleni komponowanej,  
4) wycinkę dopuszcza się wyłącznie w sytuacji zagrożenia życia i mienia, przy zastosowaniu 

zasady rekompensacji przyrodniczej w stosunku 1:1 z gatunków drzew tożsamych z 
usuniętymi lub innych, jak dąb, lipa, buk, dopuszcza się kasztanowce i jesiony. 

 
§ 6. 

Zasady kształtowania krajobrazu 
1. Zabudowę należy realizować na zasadzie kontynuacji tradycyjnej zabudowy regionu: 

1) forma architektoniczna zabudowy i obiektów małej architektury winna być spójna w obrębie 
działki budowalnej, 

2) kolorystyka stonowana – zakaz stosowania kolorów jaskrawych i kolorystyki nie 
występującej historycznie w tradycji budowlanej, 

3) pokrycie dachu – w odcieniach czerwieni, brązu, szarości, czerni, natomiast przy 
pokryciach bitumicznych kolorystyka w odcieniach szarości i grafitu. 



 

 

4) w zabudowie zagrodowej oraz w terenach zabudowy mieszkaniowej lokalizowanej w 
obrębie dawnych zagród w celu kontynuacji tradycji budowlanej należy lokalizować 
wyłącznie jeden budynek mieszkalny na froncie działki budowlanej, a budynki 
gospodarcze, inwentarskie i towarzyszące prostopadle lub równolegle do niego, tworząc 
czworokątny dziedziniec wewnętrzny lub równolegle za budynkiem mieszkalnym, w 
sytuacji lokalizacji tylko dwóch obiektów na działce. 

2. Część terenu oznaczona na rysunku planu, znajduje się w granicach strefy ochrony 
konserwatorskiej zabytkowego zespołu ruralistycznego wsi Mierzeszyn, w której obowiązują 
następujące zasady: 
1) proporcje zabudowy – budynki na rzucie prostokąta, w proporcjach od 1:1,5 do 1:2 
2) dopuszcza się zabudowę mieszkaniową wolnostojącą, z wykluczeniem wbudowanych, czy 

dobudowanych garaży w obszarze chronionego układu, 
3) wymóg sytuowania budynków (za wyjątkiem zabudowy towarzyszącej, gospodarczej i 

inwentarskiej) kalenicami równolegle do drogi w nawiązaniu w nawiązaniu do historycznej 
zabudowy, 

4) dopuszcza się stosowanie akcentów architektonicznych w postaci ganków, 
5) materiały elewacyjne – tynki mineralne, w kolorach palety barw ziemi, zaleca się beże, 

biele i szarości, cegła (licówki ceglane) w kolorze naturalnego spieku cegły matowej w 
odcieniach czerwieni i brązu, kamień w partii cokołowej, drewno w postaci konstrukcji 
szachulcowej lub w formie dekoracji (deskowanie szczytów, końcówek krokwi), 

6) pokrycie dachu – dla dachów stromych stosowanie dachówki ceramicznej w kolorze 
naturalnego spieku (matowe czerwienie i brązy), dopuszcza się zastosowanie innych 
dachówek imitujących ceramiczną (cementowa, blachodachówka), dopuszcza się 
kolorystykę dachów w odcieniach szarych matowych dla dachów jednospadowych, 
płaskich, stropodachów, 

7) kształtowanie i ochrona elementów tożsamości wsi, takich jak: 
a) historyczne ogrodzenia metalowe i drewniane, słupki murowane i kamienne, 
b) krzyże przydrożne, 
c) nawierzchnie brukowe, 
d) zieleń siedliskowa. 

 
   § 7. 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków,  
w tym krajobrazów kulturowych oraz dóbr kultury współczesnej 

1. Część terenu oznaczona na rysunku planu, znajduje się w granicach strefy ochrony 
konserwatorskiej zabytkowego zespołu ruralistycznego wsi Mierzeszyn, ochronie i 
zachowaniu podlegają: 
1) historyczna struktura przestrzenna, w tym zagospodarowanie terenu,  
2) układ komunikacyjny i historyczny plan wsi, 
3) najcenniejsze elementy historycznej struktury przestrzennej i w sposób harmonijny 

kształtowanie współczesnych elementów zabudowy z poszanowaniem przestrzenno –
architektonicznych wartości historycznego zagospodarowania, 

4) historyczna zieleń, w szczególności zadrzewienia przykościelne i przydrożne. 
2. Część terenu oznaczona na rysunku planu, znajduje się w granicach strefy ochrony otoczenia 

i ekspozycji zabytkowego zespołu ruralistycznego wsi Mierzeszyn: 
1) wyklucza się nową zabudowę na terenach historycznych rozłogów pól, tzw. niw 

ogrodowych, 
2) należy zachować proporcje zabudowy obiektów nowoprojektowanych lub 

przebudowywanych, w skali zabudowy historycznej zlokalizowanej w bezpośrednim 
sąsiedztwie, 

3. Na terenie planu znajduje się ujęty w gminnej ewidencji zabytków pod nr TW/Mi-01 oraz 
wpisany do rejestru zabytków woj. pomorskiego pod nr 311 (d.215) (dec. 05.09.1962 r.), 
kościół parafialny p.w. św. Bartłomieja (oznaczony na rysunku planu I) wraz z ogrodzeniem 
terenu wokół kościoła (gminna ewidencja zabytków nr TW/Mi-02 - oznaczony na rysunku 
planu 19), dla którego wszelkie działania inwestycyjne wymagają stosowania przepisów 
odrębnych z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. 

4. Na terenie planu znajduje się zespół kościoła poewangelickiego, ujęty w gminnej ewidencji 
zabytków pod nr TW/Mi-03 oraz wpisany do rejestru zabytków woj. pomorskiego pod nr 1110 
(959) (dec. 02.04.1986) jako kościół ewangelicki z cmentarzem (oznaczony na rysunku planu 
II). Kościół poewangelicki, cmentarz wraz z aleją dojazdową i otoczeniem kościoła w zespole 



 

 

kościoła poewangelickiego zostały ujęte w gminnej ewidencji zabytków pod nr TW/Mi-04, 
TW/Mi-06, TW/Mi-05). Wszelkie działania inwestycyjne wymagają stosowania przepisów 
odrębnych z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. 

5. Na terenie wpisanym do rejestru zabytków, ścisłej ochronie konserwatorskiej podlegają: 
1) historyczna struktura przestrzenna, w tym zagospodarowanie terenu – zabudowy kościoła 

wraz z otoczeniem oraz elementy historyczne występujące w przestrzeni (historyczne 
ogrodzenia, mała architektura, pomniki, nagrobki historyczne, historyczna zieleń wysoka – 
związana z zagospodarowaniem terenu kościelnego i cmentarza), 

2) drzewa i krzewy, działania przy nich wymagają stosowania przepisów odrębnych z zakresu 
ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, 

3) wyklucza się lokalizację nowej zabudowy w obrębie terenu wpisanego do rejestru 
zabytków;  

4) działania w obrębie historycznej zabudowy winny mieć na celu ich konserwację, zaś roboty 
budowlane powinny być realizowane w celu przywrócenia wartości zabytkowych obszaru i 
obiektu. 

6. Na terenie planu znajdują się dwa historyczne cmentarze, oznaczone na rysunku planu, ujęte 
w gminnej ewidencji zabytków: 
1) TW/Mi-06, dz. nr 211, cmentarz poewangelicki, pocz. XX wieku, wpisany do rejestru 

zabytków woj. pomorskiego pod nr 1110 (959) (dec. 02.04.1986), dla którego wszelkie 
działania inwestycyjne wymagają stosowania przepisów odrębnych dotyczących ochrony 
zabytków i opieki nad zabytkami, 

2) TW/Mi-29, dz. nr 194, 195, 196/1, cmentarz katolicki, połowa XIX wieku, podlega ochronie 
w zakresie: 
a) historycznego, zachowanego układu i symetrycznej kompozycji cmentarza w postaci 

centralnej alei głównej i jednej poprzecznej, 
b) historycznych nagrobków. 

7. Na terenie planu zlokalizowane są historyczne zespoły zagród rolniczych, ujęte w gminnej 
ewidencji zabytków, dla których obowiązują przepisy odrębne dotyczące ochrony zabytków i 
opieki nad zabytkami: 
1) TW/Mi-09, dz. nr 105/8, zespół zagrody rolniczej, pocz. XX wieku, (oznaczony na rys. 

planu A), 
2) TW/Mi-25, dz. nr 218, zespół zagrody rolniczej, pocz. XX wieku, (oznaczony na rys. planu 

B), 
3) TW/Mi-27, dz. nr 201, zespół gospodarstwa przy dawnej kuźni przy ul. Wolności 42, pocz. 

XX wieku, (oznaczony na rys. planu C), 
4) TW/Mi-21, dz. nr 523/1, dz. nr 190/3, zespół zagrody rolniczej, ćwierć XX wieku, 

(oznaczony na rys. planu D), 
5) TW/Mi-14, dz. nr 173/12, zagroda rolnicza, pocz. XX wieku, (oznaczony na rys. planu E), 

8. Historyczne zespoły zagród rolniczych, oznaczone na rysunku planu, ujęte w gminnej 
ewidencji zabytków, podlegają ochronie w zakresie: 
1) historycznej struktury zagrody, w tym rozmieszczenia zabudowy w obrębie strefy ochrony 

oraz wolna od zabudowy przestrzeń – podwórze gospodarcze z zakazem lokalizacji 
budynków i obiektów budowlanych, 

2) historyczne elementy zagospodarowania: historyczne ogrodzenia (sztachetowy płot, 
słupki murowane), 

3) zieleń w postaci obsadzenia granicznego działki, zgodnie z § 5 ust. 15, w tym również 
wielkość działki, 

9. Na terenie planu zlokalizowane są historyczne zespoły zagród rolniczych, oznaczone na 
rysunku planu, objęte ochroną poprzez ustalenia planu, w zakresie: 
1) kontynuacji tradycji budowlanej, tj. na froncie działki budowlanej należy lokalizować 

wyłącznie jeden budynek mieszkalny, natomiast budynki gospodarcze, inwentarskie i 
towarzyszące prostopadle lub równolegle do niego z wytworzeniem czworokątnego 
dziedzińca wewnętrznego lub równolegle za budynkiem mieszkalnym, gdy na działce 
zlokalizowane są tylko dwa obiekty. 



 

 

10. Na terenie planu zlokalizowane są obiekty o wartościach historyczno – kulturowych, ujęte w 
gminnej ewidencji zabytków, dla których obowiązują przepisy odrębne dotyczące ochrony 
zabytków i opieki nad zabytkami:  
1) TW/Mi-10, dz. nr 105/8, budynek mieszkalny w zespole zagrody rolniczej przy  

ul. Kasztanowej 6, 1914 r., (oznaczony na rys. planu nr 1),  
2) TW/Mi-11, dz. nr 105/8, budynek obory w zespole zagrody rolniczej, 1914 r.,  

(oznaczony na rys. planu nr 2),   
3) TW/Mi-08,  dz. nr 72, budynek mieszkalny i sklep spożywczy, przełom XIX i XX wieku, 

(oznaczony na rys. planu nr 3),  
4) TW/Mi-07, dz. nr 107/7, zespół dawnego zajazdu, następnie Klub Prasy i Książki,  

koniec XIX wieku, (oznaczony na rys. planu nr 4), 
5) TW/Mi-16, dz. nr 109/2, budynek mieszkalny w zespole plebanii przy kościele św. 

Bartłomieja, druga połowa XIX wieku, (oznaczony na rys. planu nr 5), 
6) TW/Mi-17, dz. nr 109/2, budynek gospodarczy w zespole plebanii przy kościele św. 

Bartłomieja, druga połowa XIX wieku, (oznaczony na rys. planu nr 6), 
7) TW/Mi-18, dz. nr 157, budynek Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Pawła Eltemanna,  

korpus przełom XIX/XX wiek, dobudowa lata 20-30 XX wieku, (oznaczony na rys. planu 
nr 7), 

8) TW/Mi-13, dz. nr 113/1, budynek mieszkalny przy ul. Szkolnej 8, przełom XIX/XX wieku, 
(oznaczony na rys. planu nr 8), 

9) TW/Mi-12, dz. nr 118, budynek mieszkalny przy ul. Szkolnej 6, lata 20-30 XX wieku, 
(oznaczony na rys. planu nr 9), 

10) TW/Mi-20, dz. nr 160/1, budynek mieszkalny, początek XX wieku,  
(oznaczony na rys. planu nr 10), 

11) TW/Mi-23, dz. nr 122/1, budynek mieszkalny ze sklepem, magazynem i częścią 
mieszkalną, lata 20-30 XX wieku, (oznaczony na rys. planu nr 11), 

12) TW/Mi-24, dz. nr 123, budynek mieszkalny, około 1900 roku,  
(oznaczony na rys. planu nr 12), 

13) TW/Mi-26, dz. nr 218, budynek mieszkalny w zagrodzie przy ul. Wolności 39, 1913 rok, 
(oznaczony na rys. planu nr 13), 

14) TW/Mi-28, dz. nr 201, budynek mieszkalny w gospodarstwie z kuźnią przy ul. Wolności 
42, 1909 rok, (oznaczony na rys. planu nr 14), 

15) TW/Mi-22, dz. nr 523/1, budynek mieszkalny w zagrodzie przy ul. Wolności 30, pierwsza 
ćwierć XX wieku, (oznaczony na rys. planu nr 15), 

16) TW/Mi-19, dz. nr 187/1, budynek mieszkalny, następnie sklep, obecnie Biblioteka 
Gminna, 1931 rok, (oznaczony na rys. planu nr 16), 

17) TW/Mi-15, dz. nr 180, budynek mieszkalny, początek XX wieku,  
(oznaczony na rys. planu nr 17), 

18) dz. nr 156, grób ks. Jana Pawła Eltermanna przy kościele św. Bartłomieja, (oznaczony na 
rys. planu nr 18), 

19) TW/Mi-02, dz. nr 156, ogrodzenie terenu wokół Kościoła p.w. św. Bartłomieja (oznaczony 
na rys. planu nr 19), 

11. Obiekty o wartościach historyczno – kulturowych, oznaczone na rysunku planu, ujęte w 
gminnej ewidencji zabytków, podlegają ochronie w zakresie: 
1) historycznej bryły, kształtu dachu, formy architektonicznej, 
2) historycznego detalu architektonicznego, w tym wielkości i kształtu otworów okiennych i 

drzwiowych wraz z historycznymi podziałami stolarki, 
3) historycznych materiałów budowlanych i kolorystyki, 
4) zakaz ocieplania i tynkowania budynków zabytkowych o wystroju elewacji ceramicznej 

(ceglanej) i konstrukcji szachulcowej. 
5) zakaz rozbudowy i nadbudowy, dopuszcza się rozbudowy w niewielkim zakresie, w postaci 

ganków. 
12. Na terenie planu zlokalizowane są obiekty o wartościach historyczno – kulturowych, 

oznaczone na rysunku planu, współtworzące charakter zabudowy wsi, objęte ochroną poprzez 
ustalenia planu, w zakresie: 



 

 

1) dla budynków ochronie podlegają: proporcje rzutu bryły, kąty nachylenia dachów i 
historyczne materiały elewacyjne – dla budynku przy ul. Wolności 2 ochrona w zakresie 
materiałów elewacyjnych nie dotyczy, 

2) dla dróg ochronie podlega nawierzchnia – odtworzenie lub przełożenie z użyciem 
istniejącej nawierzchni lub tożsamego materiału – bruku kamiennego.  

13. Na obszarze objętym planem występują nieruchome zabytki archeologiczne: 
1) strefa ścisłej ochrony konserwatorskiej stanowiska archeologicznego, wpisanego do 

rejestru zabytków województwa pomorskiego pod nr C-280;222/A, dla której obowiązuje 
zakaz: 
a) prowadzenia działalności inwestycyjnej i gospodarczej związanej z naruszaniem 

struktury gruntu, w szczególności: zakaz zabudowy, zakaz orki i wydobywania 
surowca,  

b) wprowadzania nasadzeń zieleni wysokiej, w tym samosiewów,  
c) karczunku (przy usuwaniu drzewostanu należy zachować część korzeniową),  
d) dalszych podziałów geodezyjnych, dopuszcza się wtórne scalenia,  
e) w przypadku zamiaru dokonania wycinki drzewostanu należy stosować zrywkę w 

technice nasiębiernej, zakazuje się stosowania zrywki wleczonej,  
f) wszelkie działania w obrębie stanowisk archeologicznych wpisanych do rejestru 

zabytków należy prowadzić na zasadach określonych przepisami odrębnymi, 
2) strefa pełnej ochrony konserwatorskiej stanowiska archeologicznego w gminnej ewidencji 

zabytków, dla której obowiązuje zakaz: 
a) prowadzenia działalności inwestycyjnej i gospodarczej związanej z naruszaniem 

struktury gruntu, w szczególności: zakaz zabudowy, zakaz orki i wydobywania 
surowca,  

b) wprowadzania nasadzeń zieleni wysokiej, w tym samosiewów,  
c) karczunku (przy usuwaniu drzewostanu należy zachować część korzeniową),  
d) dalszych podziałów geodezyjnych, dopuszcza się wtórne scalenia,  
e) w przypadku zamiaru dokonania wycinki drzewostanu należy stosować zrywkę w 

technice nasiębiernej, zakazuje się stosowania zrywki wleczonej,  
f) nakaz zachowania i uczytelnienia formy krajobrazowej i topograficznej, 

3) strefy ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych w gminnej ewidencji 
zabytków, dla których wszelkie prace ziemne wymagają przeprowadzenia niezbędnych 
badań archeologicznych na zasadach określonych przepisami odrębnymi z zakresu 
ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, 

4) strefa ochrony archeologicznej dla historycznego układu ruralistycznego, oznaczona na 
rysunku planu, dla której wszelkie prace ziemne wymagają przeprowadzenia niezbędnych 
badań archeologicznych na zasadach określonych przepisami odrębnymi z zakresu 
ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. 

14.Na obszarze objętym planem występują elementy kompozycyjne i widokowe, oznaczone na 
rysunku planu, objęte ochroną, takie jak otwarcia widokowe i ciągi widokowe na panoramę 
wsi, na dominanty architektoniczne we wsi oraz akcenty założenia ruralistycznego; wyklucza 
się lokalizację budynków i budowli stanowiących dominantę kubaturową w krajobrazie, w tym 
anten i masztów. 

 
§ 8. 

Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych 
1. Obszar przestrzeni publicznych obejmuje tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: UT, 

UK, UO,US, ZP, ZC, KP, KDZ, KDD.  
2. W obszarze przestrzeni publicznych ustala się:  

1) zagospodarowanie ww. terenów zgodnie z ustaleniami szczegółowymi niniejszej uchwały 
oraz zgodnie z przepisami odrębnymi,  

2) obowiązek zapewnienia dostępności osobom niepełnosprawnym. 
 

§ 9. 
Granice i sposoby zagospodarowania terenów  

lub obiektów podlegających ochronie, na podstawie odrębnych przepisów 
1. Na terenach przewidzianych pod zainwestowanie, o ograniczonej przydatności do zabudowy 

ze względu na występowanie gruntów słabonośnych, wszelkie działania inwestycyjne należy 
realizować zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi. 



 

 

2. Część terenu oznaczona na rysunku planu, położona jest w 50 metrowym lub 150 metrowym 
pasie izolującym teren cmentarza – zagospodarowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami 
odrębnymi. 

§ 10. 
Szczegółowe zasady i warunki scalania 

i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym 
1. Plan nie wyznacza terenów do scalania i podziału nieruchomości. 
2. W przypadku przeprowadzenia scalania i podziału nieruchomości ustala się następujące 

parametry działek uzyskiwanych w wyniku tej procedury: 
1) szerokość frontu działki: nie mniej niż: 6 m,  
2) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: od 80° do 100°, 
3) dopuszcza się wydzielanie działek o powierzchni innej niż minimalna określona w 

ustaleniach szczegółowych: 
a) w celu powiększenia sąsiedniej nieruchomości, 
b) w celu lokalizacji obiektów infrastruktury technicznej, 
c) w celu wydzielenia dojazdu do nowoprojektowanych działek budowlanych. 

3. Jako zgodne z ustaleniami planu uznaje się działki istniejące w dniu uchwalenia planu. 
 

§ 11. 
Szczególne warunki zagospodarowania terenów  

oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy 
1. W obszarze objętym planem należy zapewnić nieskażoną wodę pitną i technologiczną 

w ilościach co najmniej minimalnych, przewidzianych dla okresu ograniczonych dostaw wody, 
zgodnie z przepisami odrębnymi. 
 

§ 12. 
Zasady modernizacji, rozbudowy  

i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 
1. W granicach planu znajdują się: drogi wojewódzkie oraz droga powiatowa, oznaczone na 

rysunku planu symbolem KDZ, tj. droga wojewódzka nr 233 (Trzepowo – Borowina – 
Mierzeszyn), droga wojewódzka nr 226 (Przejazdowo – Pruszcz Gdański – Mierzeszyn), 
droga powiatowa nr 2208G (Mierzeszyn – Kleszczewo). Ponadto obsługę komunikacyjną 
obszaru objętego planem stanowią publiczne drogi dojazdowe, drogi wewnętrzne oraz ciągi 
pieszo – jezdne, oznaczone na rysunku planu symbolami: 
1) KDD – teren drogi publicznej dojazdowej, 
2) KDW – teren drogi wewnętrznej, 
3) KXP – teren ciągu pieszo – jezdnego. 

2. W granicach własności, na której zlokalizowana jest inwestycja, należy zapewnić w zależności 
od funkcji miejsca postojowe w liczbie: 
1) min. 2 miejsce postojowe / 100m2 powierzchni użytkowej usług 
2) min. 1 miejsce postojowe / 2 miejsca konsumenckie 
3) min. 1 miejsce postojowe / 2 zatrudnionych na najliczniejszej zmianie 
4) min. 1 miejsce postojowe / 1 pokój hotelowy 
5) min. 1 miejsce postojowe / 1 mieszkanie 

3. W ramach miejsc postojowych należy zapewnić miejsca postojowe przeznaczone na 
parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową w ilości: 
1) min. 1 stanowisko, jeżeli liczba stanowisk wynosi od 6 do 15, 
2) min. 2 stanowiska, jeżeli liczba stanowisk wynosi od 16 do 40, 
3) min. 3 stanowiska, jeżeli liczba stanowisk wynosi więcej niż 40. 

4. Miejsca postojowe przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową 
winny spełniać wymagania wynikające z przepisów odrębnych. 

5. Woda:  z sieci wodociągowej. Na terenach, dla których nie ma możliwości zaopatrzenia w 
wodę z sieci wodociągowej dopuszcza się wykonanie ujęcia własnego, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami odrębnymi. 

6. Ścieki sanitarne:  
1) do sieci kanalizacji sanitarnej; w tym ścieki technologiczne wymagają podczyszczenia w 

stopniu zapewniającym spełnienie wymagań określonych w obowiązujących przepisach, 
2) w przypadku braku sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza się odprowadzenie ścieków 

sanitarnych do zbiornika bezodpływowego z udokumentowanym wywozem ścieków do 
oczyszczalni, jako rozwiązanie tymczasowe do czasu wykonania kanalizacji sanitarnej; z 



 

 

chwilą wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej należy go bezwzględnie zlikwidować, 
a obiekt podłączyć do sieci, 

3) dla terenów 1.MN ÷ 6.MN, 8.MN, 10.MN, 13.MN, 23.MN, 28.MN, 37.MN, 38.MN, 53.MN ÷ 
54.MN, 56.MN ÷ 63.MN oraz dla terenów 1.RM ÷ 6.RM, 11.RM, 13.RM, 14.RM, 26.RM ÷ 
30.RM, 37.RM ÷ 41.RM, 44.RM, 48.RM ÷ 55.RM, 65.RM, 86.RM dopuszcza się 
odprowadzenie ścieków sanitarnych do przydomowych oczyszczalni ścieków 

7. Wody opadowe:  
1) odprowadzenie wód opadowych w granicach własności lub do systemu kanalizacji 

deszczowej,   
2) wody opadowe z powierzchni utwardzonych (drogi, parkingi, place manewrowe) muszą być 

podczyszczone zgodnie z przepisami odrębnymi.   
8. Ogrzewanie: systemem indywidualnym w oparciu o niskoemisyjne lub nieemisyjne źródła 

ciepła. 
9. Energia elektryczna: z sieci energetycznej, dopuszcza się pozyskiwanie energii elektrycznej z 

alternatywnych, odnawialnych źródeł energii. 
10. Telekomunikacja: z sieci telekomunikacyjnej. 
11. Gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy. 
12. Utylizacja odpadów stałych: zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
13. Przez obszar objęty planem przebiegają linie napowietrzne i kablowe średniego napięcia  

SN-15kV, realizacja inwestycji w odległości 7m od osi przewodu linii napowietrznej – zgodnie 
z obowiązującymi przepisami odrębnymi. 

14. Kolizje z istniejącymi sieciami infrastruktury technicznej należy przebudować lub dostosować 
do nowych warunków zabudowy. 

15. Dopuszcza się sytuowanie budynku stacji transformatorowej w każdym terenie w ilości 
zależnej od potrzeb. Dopuszcza się sytuowanie budynku stacji transformatorowej 
bezpośrednio przy granicy działki. 

16. Dopuszcza się rozbudowę, przebudowę oraz budowę nowych sieci, obiektów i urządzeń 
inżynierskich w każdym terenie. Przebieg i lokalizację sieci, obiektów i urządzeń inżynierskich 
należy podporządkować obowiązującym przepisom szczególnym. 

17. Istniejące  i projektowane sieci infrastruktury technicznej należy przystosować do 
planowanego  zagospodarowania.  

18. Dopuszcza się wydzielenie terenu dla potrzeb infrastruktury technicznej. 
19. Od dróg nr 1.KDZ, 2.KDZ i 3.KDZ należy zachować nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie 

z ustawą o drogach publicznych. Istniejące budynki, położone w mniejszej odległości od 
krawędzi jezdni dróg wojewódzkich, uznaje się za zgodne z planem. Natomiast z chwilą 
likwidacji tejże zabudowy, nową zabudowę należy realizować zgodnie z nieprzekraczalnymi 
liniami zabudowy wyznaczonymi w planie. 

 
§ 13. 

Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów 
1. Nie określa się. 

 
§ 14. 

Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę,  
o której mowa w art. 36 ust. 4. Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
1. Ustala się stawkę procentową o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym dla poszczególnych terenów w następującej wysokości: 
1) 30%, 
2) dla terenów UO, US, ZC, KP, KDZ, KDD, KDW, KXP nie występują uwarunkowania 

wymagające ustalenia stawki (plan miejscowy nie zmienia dotychczasowego 
przeznaczenia terenów, ani faktycznego sposobu użytkowania nieruchomości albo grunty 
stanowią grunt będący własnością komunalną gminy Trąbki Wielkie). 

 
Rozdział 2 

Ustalenia szczegółowe 
 

§ 15. 
1. Ustalenia szczegółowe dla terenów nr 1÷67.MN  

1) Symbol i powierzchnia terenu: 



 

 

- 1.MN – 0,62 ha 
- 2.MN – 0,35 ha 
- 3.MN – 0,80 ha 
- 4.MN – 0,11 ha 
- 5.MN – 0,30 ha 
- 6.MN – 5,42 ha 
- 7.MN – 0,30 ha 
- 8.MN – 0,23 ha 
- 9.MN – 0,52 ha 
- 10.MN – 0,52 ha 
- 11.MN – 0,53 ha 
- 12.MN – 0,97 ha 
- 13.MN – 0,84 ha 
- 14.MN – 7,09 ha 
- 15.MN – 0,71 ha 
- 16.MN – 3,63 ha 
- 17.MN – 1,69 ha 
- 18.MN – 3,32 ha 
- 19.MN – 0,98 ha 
- 20.MN – 7,34 ha 
- 21.MN – 0,79 ha 
- 22.MN – 0,30 ha 
- 23.MN – 1,96 ha 
- 24.MN – 3,00 ha 

- 25.MN – 2,63 ha 
- 26.MN – 2,60 ha 
- 27.MN – 2,14 ha 
- 28.MN – 0,38 ha 
- 29.MN – 1,59 ha 
- 30.MN – 2,97 ha 
- 31.MN – 0,36 ha 
- 32.MN – 1,72 ha 
- 33.MN – 0,11 ha 
- 34.MN – 1,42 ha 
- 35.MN – 1,81 ha 
- 36.MN – 0,31 ha 
- 37.MN – 0,46 ha 
- 38.MN – 1,09 ha 
- 39.MN – 7,76 ha 
- 40.MN – 7,78 ha 
- 41.MN – 1,83 ha 
- 42.MN – 3,08 ha 
- 43.MN – 2,99 ha 
- 44.MN – 0,67 ha 
- 45.MN – 0,54 ha 
- 46.MN – 1,11 ha 
- 47.MN – 0,45 ha 
- 48.MN – 0,83 ha 

- 49.MN – 2,05 ha 
- 50.MN – 2,10 ha 
- 51.MN – 2,62 ha 
- 52.MN – 6,01 ha 
- 53.MN – 4,92 ha 
- 54.MN – 1,34 ha 
- 55.MN – 0,46 ha 
- 56.MN – 0,32 ha 
- 57.MN – 0,55 ha 
- 58.MN – 1,26 ha 
- 59.MN – 0,72 ha 
- 60.MN – 0,76 ha 
- 61.MN – 3,52 ha 
- 62.MN – 0,94 ha 
- 63.MN – 0,60 ha 
- 64.MN – 0,26 ha 
- 65.MN – 0,30 ha 
- 66.MN – 1,80 ha 
- 67.MN – 0,16 ha 
- 68.MN – 0,16 ha 
- 69.MN – 0,16 ha 
- 70.MN – 0,16 ha 
- 71.MN – 0,16 ha 

2) Przeznaczenie terenu: MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
3) Sposoby zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) Wiodące  funkcje zabudowy i zagospodarowania terenu: 
- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca, z wykluczeniem zabudowy 

bliźniaczej oraz szeregowej – dopuszcza się jeden budynek mieszkalny na działce,  
b) Dopuszczalne formy zabudowy i zagospodarowania terenu: 

- zabudowa towarzysząca, 
- sieci i obiekty infrastruktury technicznej i drogowej, 

4) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 
a) realizację zabudowy oraz podział nieruchomości, na terenach 24.MN÷26.MN, 39.MN, 

40.MN, 43.MN, 50.MN÷52.MN, 66.MN należy poprzedzić sporządzeniem projektu 
koncepcyjnego zagospodarowania terenu, uwzględniającym układ komunikacyjny 
wewnętrzny (ciągi pieszo jezdne o min. szerokości 6m zakończone placami do 
zawracania o min. średnicy 12m) oraz uzbrojenie terenu w powiązaniu z istniejącą 
infrastrukturą drogową i techniczną. 

5) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
a) tereny 9.MN, 13.MN÷22.MN, oznaczone na rysunku planu, znajdują się w granicach 

Przywidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu – zasady zagospodarowania zgodnie 
z §5 ust. 1, 2, 

b) część terenu 21.MN, oznaczona na rysunku planu, znajduje się w pasie 25 m od rzeki 
Kłodawy – zasady zagospodarowania zgodnie z §5 ust. 2 pkt 1, 

c) tereny 1.MN÷5.MN, 8.MN, 9.MN, oznaczone na rysunku planu, znajdują się w 
granicach specjalnego obszaru ochrony siedlisk w ramach sieci Natura 2000 – Przywidz 
(PLH220025) – zasady zagospodarowania zgodnie z §5 ust. 3, 

d) na terenie 35.MN, na dz. nr 241/13, w rejonie ul. Spacerowej, znajduje się grupa dwóch 
głazów narzutowych (nr w CRFOP PL.ZIPOP.1393.PP.2204082.6548) – zasady 
zagospodarowania zgodnie z §5 ust. 14, pkt 1, 

e) na terenie 26.MN, znajduje się zieleń związana z historycznym układem 
komunikacyjnym – zasady zagospodarowania zgodnie z §5 ust. 15. 

6) Zasady kształtowania krajobrazu: 
a) części terenów 42.MN, 43.MN, 48.MN, 49.MN, oznaczone na rysunku planu, znajdują 

się w granicach strefy ochrony konserwatorskiej zabytkowego zespołu ruralistycznego – 
zasady zagospodarowania zgodnie z §6 ust. 2. 

7) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów 
kulturowych oraz dóbr kultury współczesnej: 



 

 

a) części terenów 42.MN, 43.MN, 48.MN, 49.MN, oznaczone na rysunku planu, znajdują 
się w granicach strefy ochrony konserwatorskiej zabytkowego zespołu ruralistycznego – 
zasady zagospodarowania zgodnie z §7 ust. 1, 

b) części terenów 11.MN, 39.MN, 40.MN, 41.MN oraz tereny 12.MN, 21.MN, 25.MN, 
38.MN, 42.MN÷52.MN, 66.MN,  oznaczone na rysunku planu, znajdują się w granicach 
strefy ochrony otoczenia i ekspozycji zabytkowego zespołu ruralistycznego – zasady 
zagospodarowania zgodnie z §7 ust. 2, 

c) na terenie 42.MN zlokalizowany jest historyczny zespół zagrody rolniczej, pocz. XX 
wieku (dz. nr 218, oznaczony na rys. planu B), ujęty w gminnej ewidencji zabytków, dla 
którego zasady zagospodarowania określone są w z §7 ust. 7 pkt 2 oraz §7 ust. 8, 

d) na terenach 15.MN, 26.MN, 39.MN, 43.MN, 63.MN, oznaczone na rysunku planu, 
zlokalizowane są historyczne zespoły zagród rolniczych, objęte ochroną poprzez 
ustalenia planu, dla których zasady zagospodarowania określone są w z §7 ust. 9, 

e) na terenach 39.MN i 49.MN zlokalizowane są obiekty o wartościach historyczno – 
kulturowych, oznaczone na rysunku planu, objęte ochroną poprzez ustalenia planu, dla 
których zasady zagospodarowania określone są w z §7 ust. 12, 

f) części terenów 21.MN, 25.MN, 43.MN, 66.MN, oznaczone na rysunku planu, znajdują 
się w zasięgu granic strefy ochrony stanowisk archeologicznych ujętych w gminnej 
ewidencji zabytków – zasady zagospodarowania zgodnie z §7 ust. 13 pkt 3,  

g) części terenów 42.MN, 43.MN, 48.MN, 49.MN, oznaczone na rysunku planu, znajdują 
się w granicach strefy ochrony archeologicznej dla historycznego układu ruralistycznego 
– zasady zagospodarowania zgodnie z §7 ust. 13 pkt 4. 

8) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 
a) linie zabudowy: należy  zachować maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy – wg 

rysunku planu,  
b) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej objętej 

inwestycją:  
- dla terenów położonych w strefie ochrony konserwatorskiej zabytkowego zespołu 
ruralistycznego: nie mniej niż – nie określa się, nie więcej niż – 20%, 
- dla terenów położonych w strefie ochrony otoczenia i ekspozycji zabytkowego zespołu 
ruralistycznego: nie mniej niż – nie określa się, nie więcej niż – 25%, 
- dla pozostałych terenów: nie mniej niż – nie określa się, nie więcej niż – 30%, 

c) intensywność zabudowy: 
- dla terenów położonych w strefie ochrony konserwatorskiej zabytkowego zespołu 
ruralistycznego: nie mniej niż – nie określa się, nie więcej niż 0,6;  
- dla terenów położonych w strefie ochrony otoczenia i ekspozycji zabytkowego zespołu 
ruralistycznego: nie mniej niż – nie określa się, nie więcej niż 0,75;  
- dla pozostałych terenów: nie mniej niż – nie określa się, nie więcej niż 0,9;  

d) powierzchnia biologicznie czynna:  
- dla terenów położonych w strefie ochrony konserwatorskiej zabytkowego zespołu 
ruralistycznego: nie mniej niż 60% powierzchni działki,  
- dla terenów położonych w strefie ochrony otoczenia i ekspozycji zabytkowego zespołu 
ruralistycznego: nie mniej niż 50% powierzchni działki, 
- dla pozostałych terenów: nie mniej niż 30% powierzchni działki, 

e) wysokość zabudowy:  
- nie mniej niż – nie określa się, nie więcej niż 2 kondygnacje nadziemne; tj. nie więcej 

niż 9,0 m,  
- dla zabudowy towarzyszącej: nie mniej niż – nie określa się, nie więcej niż 6,0 m, 

f) poziom posadowienia posadzki pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku: nie więcej 
niż 0,6 m od poziomu terenu przy głównym wejściu do budynku, 

g) geometria dachu:  
- dla terenów położonych w strefie ochrony konserwatorskiej zabytkowego zespołu 
ruralistycznego oraz dla terenów położonych w strefie ochrony otoczenia i ekspozycji 
zabytkowego zespołu ruralistycznego: 

 dachy dwuspadowe o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci dachu, kąt 
nachylenia połaci 35º÷45º lub kąt nachylenia połaci 18º÷22º na wysokiej ściance 
kolankowej o wysokości 1,2m ÷ 1,8m; główna kalenica: równoległa lub prostopadła 
do frontu działki, 

- dla pozostałych terenów: 
 dachy dwuspadowe lub wielospadowe o jednakowym kącie nachylenia głównych 

połaci dachu, kąt nachylenia połaci 30º÷45º; w przypadku  zastosowania dachu 



 

 

wielospadowego długość głównej kalenicy: min. 60% szerokości elewacji 
równoległej do głównej kalenicy, główna kalenica: równoległa lub prostopadła do 
frontu działki, 

 dla zabudowy towarzyszącej: kąt nachylenia połaci 25º÷45º,  
 dla części budynku, takich jak: ganki, werandy, lukarny, balkony, itp. kąt nachylenia 

połaci 25º÷45º, dopuszcza się dach płaski, 
 dopuszcza się stropodachy tarasowe dla części budynku takich jak: werandy, 

garaże, itp., przy czym powierzchnia stropodachu nie może przekroczyć 40% 
powierzchni rzutu dachu bryły głównej budynku, 

h) dopuszcza się podział terenu na działki budowlane o minimalnej powierzchni: 
- dla terenów położonych w strefie ochrony konserwatorskiej zabytkowego zespołu 
ruralistycznego: 1200 m2, 
- dla pozostałych terenów: 1000 m2, 
- nie dotyczy wydzieleń dla lokalizacji urządzeń i obiektów związanych z infrastrukturą 
techniczną i drogową oraz nie dotyczy regulacji granic między sąsiadującymi 
nieruchomościami i powiększenia nieruchomości sąsiedniej, 

9) Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających 
ochronie, na podstawie odrębnych przepisów: 
a) części terenów 46.MN, 48.MN, 49.MN, 52.MN oznaczone na rysunku planu, znajdują 

się w 50 metrowym pasie izolującym teren cmentarza, natomiast części terenów 40.MN, 
42.MN, 43.MN, 46.MN, 48.MN, 49.MN, 51.MN, 52.MN, oznaczone na rysunku planu, 
znajdują się w 150 metrowym pasie izolującym teren cmentarza – zasady 
zagospodarowania zgodnie z §9 ust. 2. 

10) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i 
infrastruktury technicznej: 
a) przez tereny 11.MN, 12.MN, 25.MN, 26.MN, 37.MN, 40.MN ÷ 43.MN, 53.MN, 58.MN, 

59.MN, 67.MN, oznaczone na rysunku planu, przebiega linia SN-15 kV – zasady 
zagospodarowania zgodnie z §12 ust. 13. 

 
2. Ustalenia szczegółowe dla terenów nr 1÷12.MN,U  

1) Symbol i powierzchnia terenu: 
- 1.MN,U – 3,97 ha 
- 2.MN,U – 1,63 ha 
- 3.MN,U – 0,80 ha 
- 4.MN,U – 0,57 ha 
- 5.MN,U – 3,47 ha 
- 6.MN,U – 0,78 ha 

- 7.MN,U – 0,36 ha  
- 8.MN,U – 1,01 ha 
- 9.MN,U – 0,50 ha 
- 10.MN,U – 0,78 ha 
- 11.MN,U – 0,49 ha 
- 12.MN,U – 0,71 ha 

- 13.MN,U – 0,11 ha 
- 14.MN,U – 0,18 ha 
- 15.MN,U – 0,15 ha 

 

2) Przeznaczenie terenu: MN,U – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
oraz zabudowy usługowej 

3) Sposoby zabudowy i zagospodarowania terenu: 
a) Wiodące  funkcje zabudowy i zagospodarowania terenu: 

- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca,  
- zabudowa usługowa,  
- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami, 

b) Dopuszczalne formy zabudowy i zagospodarowania terenu: 
- zabudowa towarzysząca, 
- sieci i obiekty infrastruktury technicznej i drogowej, 

4) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: 
a) w terenie 1.MN,U znajduje się ciek wodny, należy pozostawić naturalny charakter cieku 

wraz z ukształtowaniem terenu, zakaz zabudowania i zasypania, 
b) na terenie 2.MN,U i 5.MN,U znajduje się zieleń związana z historycznym układem 

komunikacyjnym – zasady zagospodarowania zgodnie z §5 ust. 15. 
5) Zasady kształtowania krajobrazu: 

a) części terenów 1.MN,U, 2.MN,U, 5.MN,U, 7.MN,U, 10.MN,U oraz tereny 3.MN,U, 
4.MN,U, 8.MN,U, 9.MN,U, 11.MN,U, oznaczone na rysunku planu, znajdują się w 
granicach strefy ochrony konserwatorskiej zabytkowego zespołu ruralistycznego – 
zasady zagospodarowania zgodnie z §6 ust. 2. 

6) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów 
kulturowych oraz dóbr kultury współczesnej: 
a) części terenów 1.MN,U, 2.MN,U, 5.MN,U, 7.MN,U, 10.MN,U oraz tereny 3.MN,U, 

4.MN,U, 8.MN,U, 9.MN,U, 11.MN,U, oznaczone na rysunku planu, znajdują się w 



 

 

granicach strefy ochrony konserwatorskiej zabytkowego zespołu ruralistycznego – 
zasady zagospodarowania zgodnie z §7 ust. 1, 

b) części terenów 1.MN,U, 2.MN,U, 5.MN,U, 7.MN,U, 10.MN,U oraz tereny 6.MN,U, 
13.MN,U, 14.MN,U, 15.MN,U, oznaczone na rysunku planu, znajdują się w granicach 
strefy ochrony otoczenia i ekspozycji zabytkowego zespołu ruralistycznego – zasady 
zagospodarowania zgodnie z §7 ust. 2. 

c) na przedmiotowym terenie zlokalizowane są historyczne zespoły zagród rolniczych, 
ujęte w gminnej ewidencji zabytków, dla których zasady zagospodarowania określone 
są w z §7 ust. 7 pkt 1, 3, 4, 5, oraz §7 ust. 8: 
 zespół zagrody rolniczej, pocz. XX wieku (teren 5.MN,U, dz. nr 105/8, oznaczony na 

rys. planu A), 
 zespół gospodarstwa przy dawnej kuźni przy ul. Wolności 42, pocz. XX wieku (teren 

8.MN,U, dz. nr 201, oznaczony na rys. planu C), 
 zespół zagrody rolniczej, ćwierć XX wieku (teren 4.MN,U, dz. nr 190/3, oznaczony na 

rys. planu D), 
 zagroda rolnicza, pocz. XX wieku (teren 2.MN,U, dz. nr 173/12, oznaczony na rys. 

planu E), 
d) na terenach 2.MN,U, 4.MN,U÷6.MN,U; 8.MN,U, oznaczone na rysunku planu,  

zlokalizowane są historyczne zespoły zagród rolniczych, objęte ochroną poprzez 
ustalenia planu, dla których zasady zagospodarowania określone są w z §7 ust. 9, 

e) na przedmiotowym terenie zlokalizowane są obiekty o wartościach historyczno – 
kulturowych, ujęte w gminnej ewidencji zabytków, dla których zasady 
zagospodarowania określone są w §7 ust. 10 pkt 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 17  
oraz §7 ust. 11:  
- budynek mieszkalny i sklep spożywczy, przełom XIX i XX wieku, (teren 1.MN,U, dz. nr 

72, oznaczony na rys. planu nr 3),  
- zespół dawnego zajazdu, następnie Klub Prasy i Książki, koniec XIX wieku, (teren 

5.MN,U, dz. nr 107/7, oznaczony na rys. planu nr 4), 
- budynek mieszkalny w zespole plebanii przy kościele św. Bartłomieja, druga połowa 

XIX wieku, (teren 5.MN,U, dz. nr 109/2, oznaczony na rys. planu nr 5), 
- budynek gospodarczy w zespole plebanii przy kościele św. Bartłomieja, druga połowa 

XIX wieku, (teren 5.MN,U, dz. nr 109/2, oznaczony na rys. planu nr 6), 
- budynek mieszkalny przy ul. Szkolnej 8, przełom XIX/XX wieku, (terem 10.MN,U, dz. 

nr 113/1, oznaczony na rys. planu nr 8), 
- budynek mieszkalny przy ul. Szkolnej 6, lata 20-30 XX wieku, (teren 10.MN,U, dz. nr 

118, oznaczony na rys. planu nr 9), 
- budynek mieszkalny, początek XX wieku, (teren 9.MN,U, dz. nr 160/1, oznaczony na 

rys. planu nr 10), 
- budynek mieszkalny ze sklepem, magazynem i częścią mieszkalną, lata 20-30 XX 

wieku, (teren 10.MN,U, dz. nr 122/1, oznaczony na rys. planu nr 11), 
- budynek mieszkalny w gospodarstwie z kuźnią przy ul. Wolności 42, 1909 rok, (teren 

8.MN,U, dz. nr 201, oznaczony na rys. planu nr 14), 
- budynek mieszkalny, następnie sklep, obecnie Biblioteka Gminna, 1931 rok, (teren 

4.MN,U, dz. nr 187/1, oznaczony na rys. planu nr 16), 
- budynek mieszkalny, początek XX wieku, (teren 3.MN,U, dz. nr 180, oznaczony na 

rys. planu nr 17), 
f) na terenach 1.MN,U÷5.MN,U; 7.MN,U, 10.MN,U; 11.MN,U zlokalizowane są obiekty o 

wartościach historyczno – kulturowych, oznaczone na rysunku planu, objęte ochroną 
poprzez ustalenia planu, dla których zasady zagospodarowania określone są w z §7 
ust. 12, 

g) części terenów 1.MN,U; 2.MN,U; 5.MN,U; 7.MN,U; 10.MN,U oraz tereny 3.MN,U; 
4.MN,U; 8.MN,U; 9.MN,U; 11.MN,U, oznaczone na rysunku planu, znajdują się w 
granicach strefy ochrony archeologicznej dla historycznego układu ruralistycznego – 
zasady zagospodarowania zgodnie z §7 ust. 13 pkt 4. 

7) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 
a) linie zabudowy: należy  zachować maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy – wg 

rysunku planu,  



 

 

b) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej objętej 
inwestycją:  
- dla terenów położonych w strefie ochrony konserwatorskiej zabytkowego zespołu 

ruralistycznego: nie mniej niż – nie określa się, nie więcej niż – 25%, 
- dla pozostałych terenów: nie mniej niż – nie określa się, nie więcej niż – 30%, 

c) intensywność zabudowy: 
- dla terenów położonych w strefie ochrony konserwatorskiej zabytkowego zespołu 

ruralistycznego: nie mniej niż – nie określa się, nie więcej niż 0,75;  
- dla pozostałych terenów: nie mniej niż – nie określa się, nie więcej niż 0,9;  

d) powierzchnia biologicznie czynna:  
- dla terenów położonych w strefie ochrony konserwatorskiej zabytkowego zespołu 

ruralistycznego: nie mniej niż 50% powierzchni działki,  
- dla terenów położonych w strefie ochrony otoczenia i ekspozycji zabytkowego zespołu 

ruralistycznego: nie mniej niż 40% powierzchni działki, 
- dla pozostałych terenów: nie mniej niż 30% powierzchni działki, 

e) wysokość zabudowy:  
- dla terenu dla terenu 12.MN,U: nie mniej niż – nie określa się, nie więcej niż 2 

kondygnacje nadziemne; tj. nie więcej niż 10,0 m, 
- dla pozostałych terenów: nie mniej niż – nie określa się, nie więcej niż 2 kondygnacje 

nadziemne; tj. nie więcej niż 9,0 m,  
- dla zabudowy towarzyszącej: nie mniej niż – nie określa się, nie więcej niż 6,0 m, 

f) poziom posadowienia posadzki pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku: nie więcej 
niż 0,6 m od poziomu terenu przy głównym wejściu do budynku, 

g) geometria dachu:  
- dla terenów położonych w strefie ochrony konserwatorskiej zabytkowego zespołu 

ruralistycznego oraz dla terenów położonych w strefie ochrony otoczenia i ekspozycji 
zabytkowego zespołu ruralistycznego: 
 dachy dwuspadowe o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci dachu, kąt 

nachylenia połaci 35º÷45º lub kąt nachylenia połaci 18º÷22º na wysokiej ściance 
kolankowej o wysokości 1,2m ÷ 1,8m; główna kalenica: równoległa lub prostopadła 
do frontu działki, 

- dla pozostałych terenów: 
 dachy dwuspadowe lub wielospadowe o jednakowym kącie nachylenia głównych 

połaci dachu, kąt nachylenia połaci 30º÷45º; w przypadku  zastosowania dachu 
wielospadowego długość głównej kalenicy: min. 60% szerokości elewacji 
równoległej do głównej kalenicy, główna kalenica: równoległa lub prostopadła do 
frontu działki, 

 dla zabudowy towarzyszącej: kąt nachylenia połaci 25º÷45º,  
 dla części budynku, takich jak: ganki, werandy, lukarny, balkony, itp. kąt nachylenia 

połaci 25º÷45º, dopuszcza się dach płaski, 
 dopuszcza się stropodachy tarasowe dla części budynku takich jak: werandy, 

garaże, itp., przy czym powierzchnia stropodachu nie może przekroczyć 40% 
powierzchni rzutu dachu bryły głównej budynku, 

h) dopuszcza się podział terenu na działki budowlane o minimalnej powierzchni: 
- dla terenów położonych w strefie ochrony konserwatorskiej zabytkowego zespołu 

ruralistycznego: 1200 m2, 
- dla pozostałych terenów: 1000 m2, 
- nie dotyczy wydzieleń dla lokalizacji urządzeń i obiektów związanych z infrastrukturą 

techniczną i drogową oraz nie dotyczy regulacji granic między sąsiadującymi 
nieruchomościami i powiększenia nieruchomości sąsiedniej, 

8) Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających 
ochronie, na podstawie odrębnych przepisów: 
a) części terenów 7.MN,U i 8.MN,U, oznaczone na rysunku planu, znajdują się w 50 

metrowym pasie izolującym teren cmentarza, natomiast części terenów 4.MN,U; 
5.MN,U; 7.MN,U ÷ 11.MN,U, oznaczone na rysunku planu, znajdują się w 150 
metrowym pasie izolującym teren cmentarza – zasady zagospodarowania zgodnie z §9 
ust. 2. 

9) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej: 
a) przez tereny 1.MN,U, 5.MN,U, 7.MN,U, 9.MN,U, oznaczone na rysunku planu, 

przebiega linia SN-15 kV – zasady zagospodarowania zgodnie z §12 ust. 13. 



 

 

 
3. Ustalenia szczegółowe dla terenów nr 1÷6.ML  

1) Symbol i powierzchnia terenu: 
- 1.ML – 0,80 ha 
- 2.ML – 0,43 ha 
- 3.ML – 0,85 ha 

- 4.ML – 0,35 ha 
- 5.ML – 0,37 ha 
- 6.ML – 0,57 ha 

 

2) Przeznaczenie terenu: ML – teren zabudowy rekreacji indywidualnej 
3) Sposoby zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) Wiodące  funkcje zabudowy i zagospodarowania terenu: 
- zabudowa rekreacji indywidualnej  

b) Dopuszczalne formy zabudowy i zagospodarowania terenu: 
- zabudowa towarzysząca, 
- sieci i obiekty infrastruktury technicznej i drogowej, 

4) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
a) tereny 1.ML ÷ 5.ML, oznaczone na rysunku planu, znajdują się w granicach 

Przywidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu – zasady zagospodarowania zgodnie 
z §5 ust. 1, 2, 

b) część terenu 4.ML, oznaczona na rysunku planu, znajduje się w pasie 25 m od rzeki 
Kłodawy oraz w pasie 50 m od Jeziora Małego – zasady zagospodarowania zgodnie z 
§5 ust. 2 pkt 2, 

c) tereny 1.ML ÷ 5.ML, oznaczone na rysunku planu, znajdują się w granicach specjalnego 
obszaru ochrony siedlisk w ramach sieci Natura 2000 – Przywidz (PLH220025) – 
zasady zagospodarowania zgodnie z §5 ust. 3, 

5) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 
a) linie zabudowy: należy  zachować maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy – wg 

rysunku planu,  
b) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej objętej 

inwestycją: nie mniej niż – nie określa się, nie więcej niż – 20%, 
c) intensywność zabudowy: nie mniej niż – nie określa się, nie więcej niż 0,4,  
d) powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niż 70% powierzchni działki,  
e) wysokość zabudowy:  

- nie mniej niż – nie określa się, nie więcej niż 2 kondygnacje nadziemne; tj. nie więcej 
niż 9,0 m,  

- dla zabudowy towarzyszącej: nie mniej niż – nie określa się, nie więcej niż 6,0 m, 
f) poziom posadowienia posadzki pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku: nie więcej 

niż 0,6 m od poziomu terenu przy głównym wejściu do budynku, 
g) geometria dachu:  

- dachy dwuspadowe lub wielospadowe o jednakowym kącie nachylenia głównych 
połaci dachu, kąt nachylenia połaci 30º÷45º; w przypadku  zastosowania dachu 
wielospadowego długość głównej kalenicy: min. 60% szerokości elewacji równoległej 
do głównej kalenicy, kierunek głównej kalenicy względem frontu działki – nie określa 
się, 

- dla zabudowy towarzyszącej: kąt nachylenia połaci 25º÷45º,  
- dla części budynku, takich jak: ganki, werandy, lukarny, balkony, itp. kąt nachylenia 

połaci 25º÷45º, dopuszcza się dach płaski, 
- dopuszcza się stropodachy tarasowe dla części budynku takich jak: werandy, garaże, 

itp., przy czym powierzchnia stropodachu nie może przekroczyć 40% powierzchni 
rzutu dachu bryły głównej budynku, 

h) dopuszcza się podział terenu na działki budowlane o minimalnej powierzchni:1000 m2,  
nie dotyczy wydzieleń dla lokalizacji urządzeń i obiektów związanych z infrastrukturą 
techniczną i drogową oraz nie dotyczy regulacji granic między sąsiadującymi 
nieruchomościami i powiększenia nieruchomości sąsiedniej. 
 

4. Ustalenia szczegółowe dla terenów nr 1.UK i 2.UK  
1) Symbol i powierzchnia terenu: 

- 1.UK – 0,26 ha 
- 2.UK – 0,47 ha 

 

2) Przeznaczenie terenu: UK – teren zabudowy usługowej z zakresu kultury 
3) Sposoby zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) Wiodące  funkcje zabudowy i zagospodarowania terenu: 
- zabudowa usługowa – obiekty sakralne, 



 

 

- plebania, 
b) Dopuszczalne formy zabudowy i zagospodarowania terenu: 

- sieci i obiekty infrastruktury technicznej i drogowej, 
4) Zasady kształtowania krajobrazu: 

a) teren 1.UK oraz część terenu 2.UK, oznaczone na rysunku planu, znajdują się w 
granicach strefy ochrony konserwatorskiej zabytkowego zespołu ruralistycznego – 
zasady zagospodarowania zgodnie z §6 ust. 2. 

5) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów 
kulturowych oraz dóbr kultury współczesnej: 
a) tereny 1.UK, 2.UK, oznaczone na rysunku planu, znajdują się w granicach strefy 

ochrony konserwatorskiej zabytkowego zespołu ruralistycznego obejmującej 
historyczną zabudowę w centrum wsi Mierzeszyn – zasady zagospodarowania zgodnie 
z §7 ust. 1, 

b) na terenie 1.UK znajduje się ujęty w gminnej ewidencji zabytków pod nr TW/Mi-01 oraz 
wpisany do rejestru zabytków woj. pomorskiego pod nr 311 (d.215) (dec. 05.09.1962 r.), 
kościół parafialny p.w. św. Bartłomieja (oznaczony na rysunku planu I) wraz z 
ogrodzeniem terenu wokół kościoła (gminna ewidencja zabytków nr TW/Mi-02 - 
oznaczony na rysunku planu 19) – zasady zagospodarowania zgodnie z §7 ust. 3 oraz 
§7 ust. 5, 

c) na terenie 2.UK znajduje się zespół kościoła poewangelickiego, ujęty w gminnej 
ewidencji zabytków pod nr TW/Mi-03 oraz wpisany do rejestru zabytków woj. 
pomorskiego pod nr 1110 (959) (dec. 02.04.1986) kościół ewangelicki z cmentarzem 
(oznaczony na rysunku planu II). Kościół poewangelicki, cmentarz wraz z aleją 
dojazdową i otoczeniem kościoła w zespole kościoła poewangelickiego zostały ujęte w 
gminnej ewidencji zabytków pod nr TW/Mi-04, TW/Mi-06, TW/Mi-05) – zasady 
zagospodarowania zgodnie z §7 ust. 4 oraz §7 ust. 5, 

d) na terenie 1.UK zlokalizowane są obiekty o wartościach historyczno – kulturowych, 
ujęte w gminnej ewidencji zabytków, dla których zasady zagospodarowania określone 
są w §7 ust. 10 pkt 18, 19 oraz §7 ust. 11: 
 grób ks. Jana Pawła Eltermanna przy kościele św. Bartłomieja, (dz. nr 156, 

oznaczony na rys. planu nr 18), 
 ogrodzenie terenu wokół Kościoła p.w. św. Bartłomieja (dz. nr 156, oznaczony na 

rys. planu nr 19), 
6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 

a) linie zabudowy: należy  zachować obowiązujące linie zabudowy – wg rysunku planu,  
b) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej objętej 

inwestycją: należy zachować istniejącą powierzchnię zabudowy, 
c) intensywność zabudowy: należy zachować istniejącą intensywność zabudowy, 
d) powierzchnia biologicznie czynna: należy zachować istniejącą powierzchnię 

biologicznie czynną,  
e) wysokość zabudowy: należy zachować istniejącą wysokość zabudowy, 
f) geometria dachu: należy zachować istniejącą geometrię dachu, 
g) dopuszcza się remont istniejącej zabudowy, z zastrzeżeniem §7 ust. 3, 4, 5, 6, pkt 1, 
h) zakaz podziału terenów, nie dotyczy wydzieleń dla lokalizacji urządzeń i obiektów 

związanych z infrastrukturą techniczną i drogową oraz nie dotyczy regulacji granic 
między sąsiadującymi nieruchomościami i powiększenia nieruchomości sąsiedniej, 

7) Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających 
ochronie, na podstawie odrębnych przepisów: 
a) część terenu 2.UK, oznaczona na rysunku planu, znajduje się w 50 metrowym pasie 

izolującym teren cmentarza, natomiast części terenów 1.UK i 2.UK, oznaczone na 
rysunku planu, znajdują się w 150 metrowym pasie izolującym teren cmentarza – 
zasady zagospodarowania zgodnie z §9 ust. 2. 
 

5. Ustalenia szczegółowe dla terenów nr 3.UO i 4.UO  
1) Symbol i powierzchnia terenu: 

- 3.UO – 0,13 ha 
- 4.UO – 0,52 ha 

 

2) Przeznaczenie terenu: UO – teren zabudowy usługowej z zakresu oświaty 
3) Sposoby zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) Wiodące  funkcje zabudowy i zagospodarowania terenu: 
- zabudowa usługowa z zakresu oświaty, (szkoła, przedszkole, żłobek itp.), 



 

 

- zabudowa usługowa z zakresu kultury, 
- usługi związane z funkcją wiodącą, 
- usługi administracyjno – biurowe, 
- zabudowa związana ze sportem i rekreacją: tj. np. hala sportowa, plac zabaw, szatnie, 

sanitariaty, trybuny, itp., 
- naziemne urządzenia sportowo – rekreacyjne, np. boiska, korty tenisowe, itp.,  

b) Dopuszczalne formy zabudowy i zagospodarowania terenu: 
- tymczasowe obiekty handlowe i gastronomiczne, 
- zabudowa towarzysząca, 
- zagospodarowanie towarzyszące, 
- sieci i obiekty infrastruktury technicznej i drogowej, 

4) Zasady kształtowania krajobrazu: 
a) teren 3.UO, oznaczony na rysunku planu, znajduje się w granicach strefy ochrony 

konserwatorskiej zabytkowego zespołu ruralistycznego – zasady zagospodarowania 
zgodnie z §6 ust. 2. 

5) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów 
kulturowych oraz dóbr kultury współczesnej: 
a) teren 3.UO, oznaczony na rysunku planu, znajduje się w granicach strefy ochrony 

konserwatorskiej zabytkowego zespołu ruralistycznego – zasady zagospodarowania 
zgodnie z §7 ust. 1, 

b) teren 4.UO, oznaczony na rysunku planu, znajduje się w granicach strefy ochrony 
otoczenia i ekspozycji zabytkowego zespołu ruralistycznego – zasady 
zagospodarowania zgodnie z §7 ust. 2. 

c) na terenie 3.UO zlokalizowany jest budynek Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Pawła 
Eltermanna, oznaczony na rysunku planu nr 7, ujęty w gminnej ewidencji zabytków, dla 
którego zasady zagospodarowania określone są w z §7 ust. 10 pkt 7 oraz §7 ust. 11, 

d) teren 3.UO, oznaczony na rysunku planu, znajduje się w granicach strefy ochrony 
archeologicznej dla historycznego układu ruralistycznego – zasady zagospodarowania 
zgodnie z §7 ust. 13 pkt 4. 

6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 
a) linie zabudowy: należy  zachować maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy – wg 

rysunku planu,  
b) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej objętej 

inwestycją:  
- dla terenu 3.UO: należy zachować istniejącą powierzchnię zabudowy, 
- dla terenu 4.UO: nie mniej niż – nie określa się, nie więcej niż – 30%, 

c) intensywność zabudowy:  
- dla terenu 3.UO: należy zachować istniejącą intensywność zabudowy, 
- dla terenu 4.UO: nie mniej niż – nie określa się, nie więcej niż – 0,45, 

d) powierzchnia biologicznie czynna: 
- dla terenu 3.UO: należy zachować istniejącą powierzchnię biologicznie czynną, 
- dla terenu 4.UO: nie mniej niż 30% powierzchni działki,  

e) wysokość zabudowy:  
- dla terenu 3.UO: należy zachować istniejącą wysokość zabudowy, 
- dla zabudowy usługowej i hali sportowej: nie mniej niż – nie określa się, nie więcej niż 

12,0 m,   
- dla zabudowy towarzyszącej: nie mniej niż – nie określa się, nie więcej niż 6,0 m, 

f) geometria dachu:  
- dla terenu 3.UO: należy zachować istniejącą geometrię dachu, 
- dachy dwuspadowe o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci dachu, kąt 

nachylenia połaci 35º÷45º,  
- dla zabudowy towarzyszącej: kąt nachylenia połaci 25º÷45º,  
- dopuszcza się dach dwuspadowy o kącie mniejszym niż 30º dla przebudowy, 

rozbudowy i nadbudowy istniejących budynków przekrytych dachem płaskim, 
- dla hali sportowej: nie określa się, 

g) dopuszcza się podział terenu na działki budowlane o minimalnej powierzchni: 2000m2;  
nie dotyczy wydzieleń dla lokalizacji urządzeń i obiektów związanych z infrastrukturą 
techniczną i drogową oraz nie dotyczy regulacji granic między sąsiadującymi 
nieruchomościami i powiększenia nieruchomości sąsiedniej, 

7) Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających 
ochronie, na podstawie odrębnych przepisów: 



 

 

a) teren 3.UO, oznaczony na rysunku planu, znajduje się w 150 metrowym pasie 
izolującym teren cmentarza – zasady zagospodarowania zgodnie z §9 ust. 2. 

8) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej: 
a) teren 4.UO znajduje się w zasięgu strefy 7 m od osi przewodu linii SN-15 kV – zasady 

zagospodarowania zgodnie z §12 ust. 13. 
 

6. Ustalenia szczegółowe dla terenów nr 5÷15.U  
1) Symbol i powierzchnia terenu: 

- 5.U – 0,53 ha  
- 6.U – 0,18 ha  
- 7.U – 0,50 ha  
- 8.U – 0,31 ha 

-   9.U – 0,52 ha 
-   10.U – 3,25 ha 
-   11.U – 0,57 ha 
-   12.U – 0,60 ha 

-   13.U – 0,92 ha 
-   14.U – 2,17 ha 
-   15.U – 1,52 ha 
 

2) Przeznaczenie terenu: U – teren zabudowy usługowej  
3) Sposoby zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) Wiodące  funkcje zabudowy i zagospodarowania terenu: 
- zabudowa usługowa,  

b) Dopuszczalne formy zabudowy i zagospodarowania terenu: 
- 1 budynek mieszkalny jednorodzinny lub 1 lokal mieszkalny w obrębie nieruchomości, 

przeznaczony dla zarządcy nieruchomości; przy czym jego powierzchnia użytkowa nie 
może przekraczać powierzchni użytkowej wykorzystywanej na cele funkcji wiodącej, 

- zabudowa towarzysząca,  
- zagospodarowanie towarzyszące, 
- sieci i obiekty infrastruktury technicznej i drogowej, 

4) Zasady kształtowania krajobrazu: 
a) część terenów 8.U, 9.U i 10.U, oznaczona na rysunku planu, znajduje się w granicach 

strefy ochrony konserwatorskiej zabytkowego zespołu ruralistycznego – zasady 
zagospodarowania zgodnie z §6 ust. 2. 

5) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów 
kulturowych oraz dóbr kultury współczesnej: 
a) części terenów 8.U, 9.U i 10.U, oznaczona na rysunku planu, znajduje się w granicach 

strefy ochrony konserwatorskiej zabytkowego zespołu ruralistycznego – zasady 
zagospodarowania zgodnie z §7 ust. 1, 

b) części terenów 8.U, 9.U i 10.U oraz tereny 5.U, 6.U, 7.U, 12.U, 13.U, 14.U, 15.U, 
oznaczone na rysunku planu, znajdują się w granicach strefy ochrony otoczenia i 
ekspozycji zabytkowego zespołu ruralistycznego – zasady zagospodarowania zgodnie z 
§7 ust. 2, 

c) na terenie 9.U zlokalizowany jest historyczny zespół zagrody rolniczej, ćwierć XX wieku 
(dz. nr 523/1, oznaczony na rys. planu D), ujęty w gminnej ewidencji zabytków, dla 
którego zasady zagospodarowania określone są w z §7 ust. 7 pkt 4 oraz §7 ust. 8, 

d) na terenie 9.U zlokalizowany jest budynek mieszkalny w zagrodzie przy ul. Wolności 30, 
pierwsza ćwierć XX wieku, oznaczony na rysunku planu nr 15, ujęty w gminnej 
ewidencji zabytków, dla którego zasady zagospodarowania określone są w z §7 ust. 10 
pkt 15 oraz §7 ust. 11,  

e) części terenów 13.U i 14.U, oznaczone na rysunku planu, znajduje się w zasięgu granic 
strefy ochrony stanowiska archeologicznego ujętego w gminnej ewidencji zabytków – 
zasady zagospodarowania zgodnie z §7 ust. 13 pkt 3, 

f) części terenów 8.U, 9.U, 10.U, oznaczone na rysunku planu, znajdują się w granicach 
strefy ochrony archeologicznej dla historycznego układu ruralistycznego – zasady 
zagospodarowania zgodnie z §7 ust. 13 pkt 4. 

6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 
a) linie zabudowy: należy  zachować maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy – wg 

rysunku planu,  
b) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej objętej 

inwestycją: nie mniej niż – nie określa się, nie więcej niż – 30%, 
c) intensywność zabudowy: nie mniej niż – nie określa się, nie więcej niż 0,9;  
d) powierzchnia biologicznie czynna:  

- dla terenów położonych w strefie ochrony konserwatorskiej zabytkowego zespołu 
ruralistycznego oraz dla terenów położonych w strefie ochrony otoczenia i ekspozycji 
zabytkowego zespołu ruralistycznego: nie mniej niż 40% powierzchni działki, 
- dla pozostałych terenów: nie mniej niż 30% powierzchni działki, 



 

 

e) wysokość zabudowy:  
- dla terenów 11.U i 15.U: nie mniej niż – nie określa się, nie więcej niż 2 kondygnacje 

nadziemne; tj. nie więcej niż 10,0 m, 
- dla pozostałych terenów: nie mniej niż – nie określa się, nie więcej niż 2 kondygnacje 

nadziemne; tj. nie więcej niż 9,0 m,  
- dla zabudowy towarzyszącej: nie mniej niż – nie określa się, nie więcej niż 6,0 m, 

f) poziom posadowienia posadzki pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku: nie więcej 
niż 0,6 m od poziomu terenu przy głównym wejściu do budynku, 

g) geometria dachu:  
- dla terenów położonych w strefie ochrony konserwatorskiej zabytkowego zespołu 
ruralistycznego oraz dla terenów położonych w strefie ochrony otoczenia i ekspozycji 
zabytkowego zespołu ruralistycznego: 

 dachy dwuspadowe o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci dachu, kąt 
nachylenia połaci 35º÷45º lub kąt nachylenia połaci 18º÷22º na wysokiej ściance 
kolankowej o wysokości 1,2m ÷ 1,8m; główna kalenica: równoległa lub prostopadła 
do frontu działki, 

- dla pozostałych terenów: 
 dachy dwuspadowe lub wielospadowe o jednakowym kącie nachylenia głównych 

połaci dachu, kąt nachylenia połaci 30º÷45º; w przypadku  zastosowania dachu 
wielospadowego długość głównej kalenicy: min. 60% szerokości elewacji 
równoległej do głównej kalenicy, główna kalenica: równoległa lub prostopadła do 
frontu działki, 

 dla zabudowy towarzyszącej: kąt nachylenia połaci 25º÷45º,  
 dla części budynku, takich jak: ganki, werandy, lukarny, balkony, itp. kąt nachylenia 

połaci 25º÷45º, dopuszcza się dach płaski, 
 dopuszcza się stropodachy tarasowe dla części budynku takich jak: werandy, 

garaże, itp., przy czym powierzchnia stropodachu nie może przekroczyć 40% 
powierzchni rzutu dachu bryły głównej budynku, 

 dopuszcza się podział terenu na działki budowlane o minimalnej powierzchni: 
- dla terenów położonych w strefie ochrony konserwatorskiej zabytkowego zespołu 
ruralistycznego: 1500 m2, 
- dla pozostałych terenów: 1200 m2, 
- nie dotyczy wydzieleń dla lokalizacji urządzeń i obiektów związanych z infrastrukturą 
techniczną i drogową oraz nie dotyczy regulacji granic między sąsiadującymi 
nieruchomościami i powiększenia nieruchomości sąsiedniej, 

7) Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających 
ochronie, na podstawie odrębnych przepisów: 
a) części terenów 9.U i 10.U, oznaczone na rysunku planu, znajdują się w 50 metrowym 

pasie izolującym teren cmentarza oraz w 150 metrowym pasie izolującym teren 
cmentarza – zasady zagospodarowania zgodnie z §9 ust. 2, 

8) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej: 
a) przez tereny 5.U i 15.U, oznaczone na rysunku planu, przebiega linia SN-15 kV, 

natomiast teren 6.U, oznaczony na rysunku planu, znajduje się w zasięgu strefy 7 m od 
osi przewodu linii SN-15 kV – zasady zagospodarowania zgodnie z §12 ust. 13. 

 
7. Ustalenia szczegółowe dla terenu nr 16.U,MN  

1) Symbol i powierzchnia terenu: 
- 16.U,MN – 0,60 ha  

2) Przeznaczenie terenu: U,MN – teren zabudowy usługowej oraz mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

3) Sposoby zabudowy i zagospodarowania terenu: 
a) Wiodące  funkcje zabudowy i zagospodarowania terenu: 

- zabudowa usługowa,  
- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca,  
- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami, 

b) Dopuszczalne formy zabudowy i zagospodarowania terenu: 
- zabudowa towarzysząca, 
- sieci i obiekty infrastruktury technicznej i drogowej, 

4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 
a) linie zabudowy: należy  zachować maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy – wg 



 

 

rysunku planu,  
b) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej objętej 

inwestycją: nie mniej niż – nie określa się, nie więcej niż – 30%, 
c) intensywność zabudowy: nie mniej niż – nie określa się, nie więcej niż 0,9,  
d) powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niż 30% powierzchni działki,  
e) wysokość zabudowy:  

- nie mniej niż – nie określa się, nie więcej niż 2 kondygnacje nadziemne; tj. nie więcej 
niż 10,0 m,  

- dla zabudowy towarzyszącej: nie mniej niż – nie określa się, nie więcej niż 6,0 m, 
f) poziom posadowienia posadzki pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku: nie więcej 

niż 0,6 m od poziomu terenu przy głównym wejściu do budynku, 
g) geometria dachu:  

- dachy dwuspadowe lub wielospadowe o jednakowym kącie nachylenia głównych 
połaci dachu, kąt nachylenia połaci 30º÷45º; w przypadku  zastosowania dachu 
wielospadowego długość głównej kalenicy: min. 60% szerokości elewacji równoległej 
do głównej kalenicy, główna kalenica: równoległa lub prostopadła do frontu działki, 

- dla zabudowy towarzyszącej: kąt nachylenia połaci 25º÷45º,  
- dla części budynku, takich jak: ganki, werandy, lukarny, balkony, itp. kąt nachylenia 

połaci 25º÷45º, dopuszcza się dach płaski, 
- dopuszcza się stropodachy tarasowe dla części budynku takich jak: werandy, garaże, 

itp., przy czym powierzchnia stropodachu nie może przekroczyć 40% powierzchni 
rzutu dachu bryły głównej budynku, 

h) dopuszcza się podział terenu na działki budowlane o minimalnej powierzchni:2000 m2,  
nie dotyczy wydzieleń dla lokalizacji urządzeń i obiektów związanych z infrastrukturą 
techniczną i drogową oraz nie dotyczy regulacji granic między sąsiadującymi 
nieruchomościami i powiększenia nieruchomości sąsiedniej, 

 
8. Ustalenia szczegółowe dla terenu nr 17.US  

1) Symbol i powierzchnia terenu: 
- 17.US – 0,74 ha  

2) Przeznaczenie terenu: US – teren sportu i rekreacji 
3) Sposoby zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) Wiodące  funkcje zabudowy i zagospodarowania terenu: 
- zabudowa usługowa z zakresu sportu i rekreacji, tj. plac zabaw, szatnie, sanitariaty, 

trybuny, itp., 
- naziemne urządzenia sportowo – rekreacyjne, np. boiska, korty tenisowe, itp.,  

b) Dopuszczalne formy zabudowy i zagospodarowania terenu: 
- tymczasowe obiekty handlowe i gastronomiczne, 
- zabudowa towarzysząca, 
- zagospodarowanie towarzyszące, 
- sieci i obiekty infrastruktury technicznej i drogowej, 

4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 
a) linie zabudowy: należy  zachować maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy – wg 

rysunku planu,  
b) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej objętej 

inwestycją: nie mniej niż – nie określa się, nie więcej niż – 10%, 
c) intensywność zabudowy: nie mniej niż – nie określa się, nie więcej niż 0,1, 
d) powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niż 50% powierzchni działki,  
e) wysokość zabudowy:  

- nie mniej niż – nie określa się, nie więcej niż 6,0 m,  
f) geometria dachu: nie określa się 
g) dopuszcza się podział terenu na działki budowlane o minimalnej powierzchni: 2000m2; 

nie dotyczy wydzieleń dla lokalizacji urządzeń i obiektów związanych z infrastrukturą 
techniczną i drogową oraz nie dotyczy regulacji granic między sąsiadującymi 
nieruchomościami i powiększenia nieruchomości sąsiedniej. 

 
9. Ustalenia szczegółowe dla terenu nr 18.UT  

1) Symbol i powierzchnia terenu: 
- 18.UT – 1,71 ha  

2) Przeznaczenie terenu: UT – teren zabudowy usługowej z zakresu turystyki 
3) Sposoby zabudowy i zagospodarowania terenu: 



 

 

a) Wiodące  funkcje zabudowy i zagospodarowania terenu: 
- zabudowa usługowa z zakresu handlu i gastronomi, 

b) Dopuszczalne formy zabudowy i zagospodarowania terenu: 
- wokół  Jeziora Małego, dopuszcza się realizację ciągu pieszo – rowerowego: ścieżki 

przyrodniczo – dydaktycznej, 
- zabudowa towarzysząca, 
- sieci i obiekty infrastruktury technicznej i drogowej, 

4) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
a) przedmiotowy teren znajduje się w granicach Przywidzkiego Obszaru Chronionego 

Krajobrazu – zasady zagospodarowania zgodnie z §5 ust. 1,  
b) przedmiotowy teren znajduje się w pasie 50 m od Jeziora Małego – zasady 

zagospodarowania zgodnie z §5 ust. 2 pkt 2, 
c) przedmiotowy teren znajduje się w granicach specjalnego obszaru ochrony siedlisk w 

ramach sieci Natura 2000 – Przywidz (PLH220025) – zasady zagospodarowania 
zgodnie z §5 ust. 3, 

5) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 
a) linie zabudowy: należy  zachować maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy – wg 

rysunku planu,  
b) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej objętej 

inwestycją: nie mniej niż – nie określa się, nie więcej niż – 20%, 
c) intensywność zabudowy: nie mniej niż – nie określa się, nie więcej niż 0,6, 
d) powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niż 60% powierzchni działki,  
e) wysokość zabudowy:  

- nie mniej niż – nie określa się, nie więcej niż 2 kondygnacje nadziemne; tj. nie więcej 
niż 10,0 m,  

- dla zabudowy towarzyszącej: nie mniej niż – nie określa się, nie więcej niż 6,0 m, 
f) poziom posadowienia posadzki pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku: nie więcej 

niż 0,6m od poziomu terenu przy głównym wejściu do budynku, 
g) geometria dachu:  

- dachy dwuspadowe lub wielospadowe o jednakowym kącie nachylenia głównych 
połaci dachu, kąt nachylenia połaci 30º÷45º; w przypadku  zastosowania dachu 
wielospadowego długość głównej kalenicy: min. 60% szerokości elewacji równoległej 
do głównej kalenicy, główna kalenica: równoległa lub prostopadła do frontu działki, 

- dla zabudowy towarzyszącej: kąt nachylenia połaci 25º÷45º,  
- dla części budynku, takich jak: ganki, werandy, lukarny, balkony, itp. kąt nachylenia 

połaci 25º÷45º, dopuszcza się dach płaski, 
h) dopuszcza się podział terenu na działki budowlane o minimalnej powierzchni: 2000m2,  

nie dotyczy wydzieleń dla lokalizacji urządzeń i obiektów związanych z infrastrukturą 
techniczną i drogową oraz nie dotyczy regulacji granic między sąsiadującymi 
nieruchomościami i powiększenia nieruchomości sąsiedniej. 
 

10.Ustalenia szczegółowe dla terenów nr 1.ZP i 2.ZP  
1) Symbol i powierzchnia terenu: 

- 1.ZP – 1,20 ha, 
- 2.ZP – 0,26 ha, 

 

2) Przeznaczenie terenu: ZP – teren zieleni urządzonej 
3) Sposoby zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) Wiodące  funkcje zabudowy i zagospodarowania terenu: 
- zieleń urządzona, 
- place zabaw, ścieżki zdrowia, zewnętrzne siłownie – dotyczy wyłącznie terenu 1.ZP, 

b) Dopuszczalne formy zabudowy i zagospodarowania terenu: 
- sieci i obiekty infrastruktury technicznej i drogowej, 

4) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: 
a) wszelkie cieki, oczka oraz zbiorniki wodne podlegają ochronie i zachowaniu, 

5) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów 
kulturowych oraz dóbr kultury współczesnej: 
a) teren 1.ZP, oznaczony na rysunku, znajduje się w granicach strefy ochrony 

konserwatorskiej zabytkowego zespołu ruralistycznego – zasady zagospodarowania 
zgodnie z §7 ust. 1, 



 

 

b) teren 2.ZP, oznaczony na rysunku planu, znajduje się w granicach strefy ochrony 
otoczenia i ekspozycji zabytkowego zespołu ruralistycznego – zasady 
zagospodarowania zgodnie z §7 ust. 2, 

c) teren 2.ZP, oznaczony na rysunku planu, znajduje się w zasięgu granic stref ujętych w 
gminnej ewidencji zabytków, tj. strefy pełnej ochrony konserwatorskiej stanowiska 
archeologicznego oraz strefy ochrony konserwatorskiej stanowiska archeologicznego – 
zasady zagospodarowania zgodnie z §7 ust. 13 pkt 2, 3, 

d) teren 1.ZP, oznaczony na rysunku planu, znajduje się w granicach strefy ochrony 
archeologicznej dla historycznego układu ruralistycznego – zasady zagospodarowania 
zgodnie z §7 ust. 13 pkt 4. 

6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 
a) powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niż 80% powierzchni działki,  
b) zakaz podziału terenu, nie dotyczy wydzieleń dla lokalizacji urządzeń i obiektów 

związanych z infrastrukturą techniczną i drogową oraz nie dotyczy regulacji granic 
między sąsiadującymi nieruchomościami i powiększenia nieruchomości sąsiedniej, 

7) Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających 
ochronie, na podstawie odrębnych przepisów:  
a) część terenu 1.ZP, oznaczona na rysunku planu, znajduje się w 50 metrowym pasie 

izolującym teren cmentarza oraz w 150 metrowym pasie izolującym teren cmentarza – 
zasady zagospodarowania zgodnie z §9 ust. 2, 

 
11.Ustalenia szczegółowe dla terenów nr 3.ZK i 4.ZK  

1) Symbol i powierzchnia terenu: 
a) 3.ZK – 0,28 ha, 
b) 4.ZK – 0,25 ha, 

 

2) Przeznaczenie terenu: ZK – teren zieleni krajobrazowej 
3) Sposoby zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) Wiodące  funkcje zabudowy i zagospodarowania terenu: 
- naturalne zadrzewienia, zakrzewienia i nieużytki, 
- zbiorniki wodne, cieki wodne i tereny podmokłe, 

b) Dopuszczalne formy zabudowy i zagospodarowania terenu: 
- zieleń urządzona, z wyłączeniem zieleni wysokiej, 
- place zabaw, ścieżki zdrowia, zewnętrzne siłownie, 
- sieci i obiekty infrastruktury technicznej i drogowej, 

4) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: 
a) wszelkie cieki, oczka oraz zbiorniki wodne podlegają ochronie, 

5) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów 
kulturowych oraz dóbr kultury współczesnej: 
a) przedmiotowe tereny, oznaczone na rysunku planu, znajdują się w granicach strefy 

ochrony otoczenia i ekspozycji zabytkowego zespołu ruralistycznego – zasady 
zagospodarowania zgodnie z §7 ust. 2, 

b) część terenu 4.ZK, oznaczona na rysunku planu, znajduje się w zasięgu granic strefy 
ochrony konserwatorskiej stanowiska archeologicznego – zasady zagospodarowania 
zgodnie z §7 ust. 13 pkt 3, 

6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu  
a) powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niż 80% powierzchni działki, 
b) zakaz podziału terenu, nie dotyczy wydzieleń dla lokalizacji urządzeń i obiektów 

związanych z infrastrukturą techniczną i drogową oraz nie dotyczy regulacji granic 
między sąsiadującymi nieruchomościami i powiększenia nieruchomości sąsiedniej. 

 
12.Ustalenia szczegółowe dla terenów nr 5.ZC ÷ 7.ZC  

1) Symbol i powierzchnia terenu: 
- 5.ZC – 0,27 ha, 
- 6.ZC – 0,88 ha, 
- 7.ZC – 0,35 ha, 

 

2) Przeznaczenie terenu: ZC – cmentarz 
3) Sposoby zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) Wiodące  funkcje zabudowy i zagospodarowania terenu: 
- cmentarz, 

b) Dopuszczalne formy zabudowy i zagospodarowania terenu: 



 

 

- tymczasowe obiekty handlowe – dotyczy wyłącznie terenu 7.ZC oraz działki nr 523/5 
w terenie 6.ZC,  

- zabudowa towarzysząca, tj. kaplica, budynki gospodarcze, itp. – dotyczy wyłącznie 
terenu 7.ZC oraz działki nr 523/5 w terenie 6. ZC, 

- zagospodarowanie towarzyszące, 
- sieci i obiekty infrastruktury technicznej i drogowej, 

4) Zasady kształtowania krajobrazu: 
a) teren 5.ZC, oznaczony na rysunku planu, znajduje się w granicach strefy ochrony 

konserwatorskiej zabytkowego zespołu ruralistycznego – zasady zagospodarowania 
zgodnie z §6 ust. 2 

5) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów 
kulturowych oraz dóbr kultury współczesnej: 
a) teren 5.ZC, oznaczony na rysunku, znajduje się w granicach strefy ochrony 

konserwatorskiej zabytkowego zespołu ruralistycznego – zasady zagospodarowania 
zgodnie z §7 ust. 1, 

b) teren 6.ZC, oznaczony na rysunku planu, znajduje się w granicach strefy ochrony 
otoczenia i ekspozycji zabytkowego zespołu ruralistycznego – zasady 
zagospodarowania zgodnie z §7 ust. 2, 

e) teren 5.ZC to teren dawnego cmentarza, ujęty w gminnej ewidencji zabytków pod nr 
TW/Mi-06 oraz wpisany do rejestru zabytków woj. pomorskiego pod nr 1110 (959) (dec. 
02.04.1986) jako kościół ewangelicki z cmentarzem – zasady zagospodarowania 
zgodnie z §7 ust. 4, §7 ust. 5 oraz ust.6 pkt 1, 

c) część terenu 6.ZC, oznaczona na rysunku planu to teren dawnego cmentarza, ujęta w 
gminnej ewidencji zabytków pod nr TW/Mi-29 – zasady zagospodarowania zgodnie z §7 
ust.6 pkt 2, 

d) teren 5.ZC, oznaczony na rysunku planu, znajduje się w granicach strefy ochrony 
archeologicznej dla historycznego układu ruralistycznego – zasady zagospodarowania 
zgodnie z §7 ust. 13 pkt 4. 

6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 
a) linie zabudowy: należy  zachować maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy – wg 

rysunku planu,  
b) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej objętej 

inwestycją: nie mniej niż – nie określa się, nie więcej niż – 20%, 
c) intensywność zabudowy: nie mniej niż – nie określa się, nie więcej niż 0,2, 
d) powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niż 60% powierzchni działki,  
e) wysokość zabudowy:  

- nie mniej niż – nie określa się, nie więcej niż 9,0 m,  
- dla zabudowy towarzyszącej: nie mniej niż – nie określa się, nie więcej niż 6,0 m, 

f) poziom posadowienia posadzki pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku: nie więcej 
niż 0,6m od poziomu terenu przy głównym wejściu do budynku, 

g) geometria dachu:  
- dachy dwuspadowe o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci dachu, kąt 
nachylenia połaci 35º÷45º, kierunek głównej kalenicy względem frontu działki – nie 
określa się, 
- dla zabudowy towarzyszącej: kąt nachylenia połaci 25º÷45º,  

h) zakaz podziału terenów, nie dotyczy wydzieleń dla lokalizacji urządzeń i obiektów 
związanych z infrastrukturą techniczną i drogową oraz nie dotyczy regulacji granic 
między sąsiadującymi nieruchomościami i powiększenia nieruchomości sąsiedniej. 

7) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej: 
a) dojazd do działki nr 523/5 w terenie 6.ZC poprzez ciąg pieszo – jezdny 43.KXP, 

oznaczony na rysunku planu. 
 

13.Ustalenia szczegółowe dla terenów nr 1÷87.RM  
1. Symbol i powierzchnia terenu: 



 

 

- 1.RM – 0,69 ha 
- 2.RM – 4,34 ha 
- 3.RM – 0,30 ha 
- 4.RM – 0,30 ha 
- 5.RM – 0,30 ha 
- 6.RM – 1,00 ha 
- 7.RM – 1,01 ha 
- 8.RM – 0,54 ha 
- 9.RM – 1,25 ha 
- 10.RM – 4,43 ha 
- 11.RM – 3,41 ha 
- 12.RM – 0,22 ha 
- 13.RM – 0,68 ha 
- 14.RM – 1,99 ha 
- 15.RM – 0,61 ha 
- 16.RM – 0,38 ha 
- 17.RM – 0,22 ha 
- 18.RM – 0,22 ha 
- 19.RM – 1,99 ha 
- 20.RM – 1,01 ha 
- 21.RM – 3,56 ha 
- 22.RM – 0,26 ha 
- 23.RM – 0.90 ha 
- 24.RM – 0,78 ha 
- 25.RM – 1,10 ha 
- 26.RM – 3,53 ha 
- 27.RM – 2,75 ha 
- 28.RM – 0,50 ha 
- 29.RM – 0,72 ha 

- 30.RM – 0,92 ha 
- 31.RM – 0,33 ha 
- 32.RM – 1,03 ha 
- 33.RM – 0,18 ha 
- 34.RM – 0,22 ha 
- 35.RM – 1,46 ha 
- 36.RM – 0,30 ha 
- 37.RM – 1,11 ha 
- 38.RM – 1,33 ha 
- 39.RM – 0,28 ha 
- 40.RM – 0,20 ha 
- 41.RM – 0,38 ha 
- 42.RM – 1,60 ha 
- 43.RM – 0,85 ha 
- 44.RM – 1,58 ha 
- 45.RM – 0,40 ha 
- 46.RM – 0,33 ha 
- 47.RM – 0,21 ha 
- 48.RM – 0,34 ha 
- 49.RM – 0,34 ha 
- 50.RM – 0,72 ha 
- 51.RM – 0,43 ha 
- 52.RM – 0,44 ha 
- 53.RM – 3,01 ha 
- 54.RM – 0,17 ha 
- 55.RM – 0,63 ha 
- 56.RM – 0,55 ha 
- 57.RM – 0,63 ha 
- 58.RM – 0,81 ha 
 

- 59.RM – 0,32 ha 
- 60.RM – 0,69 ha 
- 61.RM – 0,28 ha 
- 62.RM – 0,23 ha 
- 63.RM – 0,37 ha 
- 64.RM – 0,30 ha 
- 65.RM – 0,12 ha 
- 66.RM – 0,30 ha 
- 67.RM – 0,30 ha 
- 68.RM – 47,02 ha 
- 69.RM – 0,53 ha 
- 70.RM – 0,21 ha 
- 71.RM – 0,30 ha 
- 72.RM – 0,37 ha 
- 73.RM – 0,87 ha 
- 74.RM – 0,12 ha 
- 75.RM – 0,34 ha 
- 76.RM – 0,10 ha 
- 77.RM – 0,21 ha 
- 78.RM – 1,42 ha 
- 79.RM – 0,45 ha 
- 80.RM – 0,64 ha 
- 81.RM – 0,50 ha 
- 82.RM – 0,32 ha 
- 83.RM – 0,36 ha 
- 84.RM – 0,30 ha 
- 85.RM – 0,32 ha 
- 86.RM – 1,10 ha 
- 87.RM – 0,36 ha 

2. Przeznaczenie terenu: RM – teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, 
hodowlanych i ogrodniczych 

3. Sposoby zabudowy i zagospodarowania terenu: 
a) Wiodące  funkcje zabudowy i zagospodarowania terenu: 

- zabudowa zagrodowa związana z działalnością rolniczą: budynki mieszkalne, 
inwentarskie i gospodarcze,  

- budowle związane z rolnictwem, 
b) Dopuszczalne formy zabudowy i zagospodarowania terenu: 

- funkcja agroturystyki, 
- zabudowa towarzysząca, 
- sieci i obiekty infrastruktury technicznej i drogowej, 
- chów lub hodowla zwierząt, 

4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
a) tereny 6.RM, 12.RM÷18.RM, 28.RM, 29.RM, 61.RM, 64.RM, 68.RM, oznaczone na 

rysunku planu, znajdują się w granicach Przywidzkiego Obszaru Chronionego 
Krajobrazu – zasady zagospodarowania zgodnie z §5 ust. 1,  

b) część terenu 12.RM, oznaczona na rysunku planu, znajduje się w pasie 25 m od rzeki 
Kłodawy – zasady zagospodarowania zgodnie z §5 ust. 2 pkt 1, 

c) tereny 1.RM÷4.RM, 12.RM, 13.RM, 65.RM, oznaczone na rysunku planu, znajdują się 
w granicach specjalnego obszaru ochrony siedlisk w ramach sieci Natura 2000 – 
Przywidz (PLH220025) – zasady zagospodarowania zgodnie z §5 ust. 3, 

d) na terenie 24.RM, znajduje się zieleń związana z historycznym układem 
komunikacyjnym – zasady zagospodarowania zgodnie z §5 ust. 15. 

5. Zasady kształtowania krajobrazu: 
a) część terenu 60.RM, oznaczona na rysunku planu, znajduje się w granicach strefy 

ochrony konserwatorskiej zabytkowego zespołu ruralistycznego – zasady 
zagospodarowania zgodnie z §6 ust. 2. 

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów 
kulturowych oraz dóbr kultury współczesnej: 



 

 

a) część terenu 60.RM, oznaczona na rysunku planu, znajduje się w granicach strefy 
ochrony konserwatorskiej zabytkowego zespołu ruralistycznego – zasady 
zagospodarowania zgodnie z §7 ust. 1, 

b) część terenu 60.RM oraz tereny 15.RM÷17.RM; 19.RM÷22.RM; 55.RM; 57.RM÷59.RM; 
61.RM, 62.RM, 67.RM, 69.RM÷75.RM, 78.RM, 85.RM, oznaczone na rysunku planu, 
znajdują się w granicach strefy ochrony otoczenia i ekspozycji zabytkowego zespołu 
ruralistycznego – zasady zagospodarowania zgodnie z §7 ust. 2, 

c) na terenach 14.RM, 23.RM, 24.RM, 28.RM, 29.RM, 32.RM, 33.RM, 41.RM, 42.RM, 
44.RM, 47.RM, 51.RM, 52.RM, 57.RM, oznaczonych na rysunku planu, zlokalizowane 
są historyczne zespoły zagród rolniczych, objęte ochroną poprzez ustalenia planu, dla 
których zasady zagospodarowania określone są w z §7 ust. 9, 

d) na terenie 60.RM zlokalizowany jest budynek mieszkalny, około 1900 roku, oznaczony 
na rysunku planu nr 12, ujęty w gminnej ewidencji zabytków, dla którego zasady 
zagospodarowania określone są w z §7 ust. 10 pkt 12 oraz §7 ust. 11,  

e) na terenach 14.RM, 23.RM i 55.RM zlokalizowane są obiekty o wartościach historyczno 
– kulturowych, oznaczone na rysunku planu, objęte ochroną poprzez ustalenia planu, 
dla których zasady zagospodarowania określone są w z §7 ust. 12, 

f) części terenów 21.RM, 22.RM, 62.RM, 78.RM i 86.RM oznaczone na rysunku planu, 
znajdują się w zasięgu granic strefy ochrony stanowisk archeologicznych ujętych w 
gminnej ewidencji zabytków – zasady zagospodarowania zgodnie z §7 ust. 13 pkt 3,  

g) część terenu 60.RM, oznaczona na rysunku planu, znajduje się w granicach strefy 
ochrony archeologicznej dla historycznego układu ruralistycznego – zasady 
zagospodarowania zgodnie z §7 ust. 13 pkt 4. 

7. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 
a) linie zabudowy: należy  zachować maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy – wg 

rysunku planu,  
b) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej objętej 

inwestycją: nie mniej niż – nie określa się, nie więcej niż – 30%, 
c) intensywność zabudowy: nie mniej niż – nie określa się, nie więcej niż 0,9, 
d) powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niż 50% powierzchni działki,  
e) wysokość zabudowy:  

- dla zabudowy mieszkalnej: nie mniej niż – nie określa się, nie więcej niż 2 
kondygnacje nadziemne; tj. nie więcej niż 9,0 m,  

- dla budynków inwentarskich i gospodarczych: nie mniej niż – nie określa się, nie 
więcej niż 10,0 m, 

f) poziom posadowienia posadzki pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku: nie więcej 
niż 0,6 m od poziomu terenu przy głównym wejściu do budynku, 

g) geometria dachu:  
- dla terenów położonych w strefie ochrony konserwatorskiej zabytkowego zespołu 
ruralistycznego oraz dla terenów położonych w strefie ochrony otoczenia i ekspozycji 
zabytkowego zespołu ruralistycznego: 

 dachy dwuspadowe o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci dachu, kąt 
nachylenia połaci 35º÷45º lub kąt nachylenia połaci 18º÷22º na wysokiej ściance 
kolankowej o wysokości 1,2m ÷ 1,8m; główna kalenica: równoległa lub prostopadła 
do frontu działki, budynki należy lokalizować w układzie tradycyjnej zabudowy 
zagrodowej: wokół podwórza, główny budynek mieszkalny od frontu działki, 

- dla pozostałych terenów: 
 dachy dwuspadowe lub wielospadowe o jednakowym kącie nachylenia głównych 

połaci dachu, kąt nachylenia połaci 30º÷45º; w przypadku  zastosowania dachu 
wielospadowego długość głównej kalenicy: min. 60% szerokości elewacji 
równoległej do głównej kalenicy, główna kalenica: równoległa lub prostopadła do 
frontu działki, 

 dla zabudowy towarzyszącej: kąt nachylenia połaci 25º÷45º,  
 dla części budynku, takich jak: ganki, werandy, lukarny, balkony, itp. kąt nachylenia 

połaci 25º÷45º, dopuszcza się dach płaski, 
 dopuszcza się stropodachy tarasowe dla części budynku takich jak: werandy, 

garaże, itp., przy czym powierzchnia stropodachu nie może przekroczyć 40% 
powierzchni rzutu dachu bryły głównej budynku, 

h) dopuszcza się podział terenu na działki o minimalnej powierzchni:3000 m2, nie dotyczy 
wydzieleń dla lokalizacji urządzeń i obiektów związanych z infrastrukturą techniczną i 



 

 

drogową oraz nie dotyczy regulacji granic między sąsiadującymi nieruchomościami i 
powiększenia nieruchomości sąsiedniej, 

8. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających 
ochronie, na podstawie odrębnych przepisów: 
a) część terenu 58.RM, oznaczona na rysunku planu, znajduje się w 50 metrowym pasie 

izolującym teren cmentarza, natomiast część terenów 58.RM i 60.RM, oznaczona na 
rysunku planu, znajduje się w 150 metrowym pasie izolującym teren cmentarza – 
zasady zagospodarowania zgodnie z §9 ust. 2. 

9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej: 
b) przez tereny 19.RM, 20.RM, 38.RM, 42.RM, 46.RM, 50.RM, 52.RM, 53.RM, 59.RM, 

61.RM, 69.RM, 76.RM, 77.RM oznaczone na rysunku planu, przebiega linia SN-15 kV – 
zasady zagospodarowania zgodnie z §12 ust. 13, natomiast część terenu 17.RM, 
oznaczona na rysunku planu, znajduje się w pasie 7m od linii SN-15 kV – zasady 
zagospodarowania zgodnie z §12 ust. 13. 

 
14.Ustalenia szczegółowe dla terenu nr 88.RM/ZL  

a. Symbol i powierzchnia terenu: 
- 88.RM/ZL – 4,68 ha,  

b. Przeznaczenie terenu: RM/ZL – teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwach 
leśnych 

c. Sposoby zabudowy i zagospodarowania terenu: 
a) Wiodące  funkcje zabudowy i zagospodarowania terenu: 

- zabudowa zagrodowa związana z działalnością leśną: leśniczówka, budynki 
inwentarskie i gospodarcze,  

- budowle związane z gospodarką leśną, 
b) Dopuszczalne formy zabudowy i zagospodarowania terenu: 

- funkcja agroturystyki, 
- zabudowa towarzysząca, 
- sieci i obiekty infrastruktury technicznej i drogowej, 

d. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów 
kulturowych oraz dóbr kultury współczesnej: 
a) na przedmiotowym terenie, oznaczonym na rysunku planu, zlokalizowany jest 

historyczny zespół zagrody rolniczej, objęty ochroną poprzez ustalenia planu, dla 
których zasady zagospodarowania określone są w z §7 ust. 9, 

e. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 
a) linie zabudowy: należy  zachować maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy – wg 

rysunku planu, 
b) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej objętej 

inwestycją: nie mniej niż – nie określa się, nie więcej niż – 10%, 
c) intensywność zabudowy: nie mniej niż – nie określa się, nie więcej niż 0,3, 
d) powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niż 80% powierzchni działki,  
e) wysokość zabudowy:  

- dla zabudowy mieszkalnej: nie mniej niż – nie określa się, nie więcej niż 2 
kondygnacje nadziemne; tj. nie więcej niż 9,0 m,  

- dla budynków inwentarskich i gospodarczych: nie mniej niż – nie określa się, nie 
więcej niż 10,0 m, 

f) poziom posadowienia posadzki pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku: nie więcej 
niż 0,6 m od poziomu terenu przy głównym wejściu do budynku, 

g) geometria dachu:  
- dachy dwuspadowe o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci dachu, kąt 

nachylenia połaci 35º÷45º lub kąt nachylenia połaci 18º÷22º na wysokiej ściance 
kolankowej o wysokości 1,2m ÷ 1,8m; główna kalenica: równoległa lub prostopadła do 
frontu działki, budynki należy lokalizować w układzie tradycyjnej zabudowy 
zagrodowej: wokół podwórza, główny budynek mieszkalny od frontu działki, 

h) dopuszcza się podział terenu na działki o minimalnej powierzchni:3000 m2, nie dotyczy 
wydzieleń dla lokalizacji urządzeń i obiektów związanych z infrastrukturą techniczną i 
drogową oraz nie dotyczy regulacji granic między sąsiadującymi nieruchomościami i 
powiększenia nieruchomości sąsiedniej. 
 

15.Ustalenia szczegółowe dla terenu nr 89.RU  



 

 

1) Symbol i powierzchnia terenu: 
- 89.RU – 2,63 ha   

2) Przeznaczenie terenu: RU – teren obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, 
hodowlanych i ogrodniczych oraz gospodarstwach leśnych i rybackich: 

3) Sposoby zabudowy i zagospodarowania terenu: 
a) Wiodące  funkcje zabudowy i zagospodarowania terenu: 

- zabudowa zagrodowa związana z działalnością rolniczą: budynki mieszkalne, 
inwentarskie i gospodarcze,  

- zabudowa produkcyjna związana z działalnością rolniczą, 
- budowle związane z rolnictwem, 

b) Dopuszczalne formy zabudowy i zagospodarowania terenu: 
- zabudowa towarzysząca, 
- sieci i obiekty infrastruktury technicznej i drogowej, 

4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 
a) linie zabudowy: należy  zachować maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy – wg 

rysunku planu,  
b) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej objętej 

inwestycją: nie mniej niż – nie określa się, nie więcej niż – 25%, 
c) intensywność zabudowy: nie mniej niż – nie określa się, nie więcej niż 0,75, 
d) powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niż 50% powierzchni działki,  
e) wysokość zabudowy:  

- dla zabudowy mieszkalnej: nie mniej niż – nie określa się, nie więcej niż 2 
kondygnacje nadziemne; tj. nie więcej niż 9,0 m,  

- dla budynków inwentarskich i gospodarczych: nie mniej niż – nie określa się, nie 
więcej niż 10,0 m, 

f) poziom posadowienia posadzki pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku: nie więcej 
niż 0,6 m od poziomu terenu przy głównym wejściu do budynku, 

g) geometria dachu:  
- dachy dwuspadowe lub wielospadowe o jednakowym kącie nachylenia głównych 

połaci dachu, kąt nachylenia połaci 30º÷45º; w przypadku  zastosowania dachu 
wielospadowego długość głównej kalenicy: min. 60% szerokości elewacji równoległej 
do głównej kalenicy, kierunek głównej kalenicy względem frontu działki: nie określa 
się, budynki należy lokalizować w układzie tradycyjnej zabudowy zagrodowej: wokół 
podwórza, główny budynek mieszkalny od frontu działki, 

- dla budynków inwentarskich i gospodarczych: kąt nachylenia połaci 25º÷45º,  
- dla części budynku, takich jak: ganki, werandy, lukarny, balkony, itp. kąt nachylenia 

połaci 25º÷45º, dopuszcza się dach płaski, 
h) dopuszcza się podział terenu na działki o minimalnej powierzchni:3000 m2, nie dotyczy 

wydzieleń dla lokalizacji urządzeń i obiektów związanych z infrastrukturą techniczną i 
drogową oraz nie dotyczy regulacji granic między sąsiadującymi nieruchomościami i 
powiększenia nieruchomości sąsiedniej, 

5) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej: 
c) część terenu, oznaczona na rysunku planu, znajduje się w pasie 7m od linii SN-15 kV – 

zasady zagospodarowania zgodnie z §12 ust. 13. 
 

16.Ustalenia szczegółowe dla terenów nr 1÷22.R  
1) Symbol i powierzchnia terenu: 

- 1.R – 1,89 ha 
- 2.R – 6,21 ha 
- 3.R – 4,55 ha 
- 4.R – 1,38 ha 
- 5.R – 2,07 ha 
- 6.R – 0,50 ha 

- 7.R – 4,14 ha 
- 8.R – 1,03 ha 
- 9.R – 1,41 ha 
- 10.R – 27,30 ha 
- 11.R – 2,58 ha 
- 12.R – 6,59 ha 

- 13.R – 5,24 ha 
- 14.R – 1,33 ha 
- 15.R – 10,61 ha 
- 16.R – 0,71 ha 
- 17.R – 5,10 ha 
- 18.R – 2,97 ha 

- 19.R – 3,55 ha 
- 20.R – 6,83 ha 
- 21.R – 0,02 ha 
- 22.R – 1,77 ha 
 

- 

2) Przeznaczenie terenu: R – teren rolniczy 
3) Sposoby zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) Wiodące  funkcje zabudowy i zagospodarowania terenu: 
- uprawy rolne i ogrodnicze 

b) Dopuszczalne formy zabudowy i zagospodarowania terenu: 
- zalesienia – z wyłączeniem terenów 17.R÷20.R, 
- budynki inwentarskie i gospodarcze – z wyłączeniem terenów 17.R÷20.R, 



 

 

- budowle związane z rolnictwem – z wyłączeniem terenów 17.R÷20.R, 
- zabudowa towarzysząca – z wyłączeniem terenów 17.R÷20.R, 
- sieci i obiekty infrastruktury technicznej i drogowej, 
- chów lub hodowla zwierząt, która zgodnie z obowiązującymi przepisami nie jest 

zaliczana do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco i potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowisko, 

4) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
a) teren 16.R, oznaczony na rysunku planu, znajduje się w granicach Przywidzkiego 

Obszaru Chronionego Krajobrazu – zasady zagospodarowania zgodnie z §5 ust. 1,  
5) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów 

kulturowych oraz dóbr kultury współczesnej: 
a) część terenu 17.R, oznaczona na rysunku planu, znajduje się w granicach strefy 

ochrony konserwatorskiej zabytkowego zespołu ruralistycznego – zasady 
zagospodarowania zgodnie z §7 ust. 1, 

b) części terenów 2.R, 10.R, 12.R, 17.R oraz tereny 1.R, 18.R÷20.R, oznaczone na 
rysunku planu, znajdują się w granicach strefy ochrony otoczenia i ekspozycji 
zabytkowego zespołu ruralistycznego – zasady zagospodarowania zgodnie z §7 ust. 2, 

c) części terenów 1.R, 12.R i 15.R, oznaczone na rysunku planu, znajdują się w zasięgu 
granic strefy ochrony stanowisk archeologicznych ujętych w gminnej ewidencji 
zabytków – zasady zagospodarowania zgodnie z §7 ust. 13 pkt 3,  

d) część terenu 17.R, oznaczona na rysunku planu, znajduje się w granicach strefy 
ochrony archeologicznej dla historycznego układu ruralistycznego – zasady 
zagospodarowania zgodnie z §7 ust. 13 pkt 4, 

6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 
a) linie zabudowy: należy  zachować maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy od 

granicy z drogami publicznymi zbiorczymi (droga wojewódzka nr 233 i nr 226 i droga 
powiatowa nr 2280G) – zgodnie z ustawą o drogach publicznych oraz należy  zachować 
maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy 6m od granicy z pozostałymi drogami i 
ciągami pieszo - jezdnymi  

b) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej objętej 
inwestycją: nie mniej niż – nie określa się, nie więcej niż – 4%, 

c) intensywność zabudowy: nie mniej niż – nie określa się, nie więcej niż 0,05,  
d) powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niż 80% powierzchni działki,  
e) wysokość zabudowy: nie mniej niż – nie określa się, nie więcej niż 6,0 m,  
f) poziom posadowienia posadzki pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku: nie więcej 

niż 0,6 m od poziomu terenu przy głównym wejściu do budynku, 
g) geometria dachu:  dachy dwuspadowe lub wielospadowe o jednakowym kącie 

nachylenia głównych połaci dachu, kąt nachylenia połaci 25º÷45º; w przypadku  
zastosowania dachu wielospadowego długość głównej kalenicy: min. 40% szerokości 
elewacji równoległej do głównej kalenicy, kierunek głównej kalenicy względem frontu 
działki: nie określa się,  

7) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej: 
a) przez tereny 2.R, 7.R., 13.R, 19.R, 20.R, oznaczone na rysunku planu, przebiega linia 

SN-15 kV – zasady zagospodarowania zgodnie z §12 ust. 13. 
 

17.Ustalenia szczegółowe dla terenów nr 23÷28.ZL  
1) Symbol i powierzchnia terenu: 

- 23.ZL – 0,45 ha 
- 24.ZL – 0,30 ha 
- 25.ZL – 0,12 ha 

- 26.ZL – 0,12 ha 
- 27.ZL – 0,40 ha 
- 28.ZL – 0,34 ha 

 

2) Przeznaczenie terenu: ZL – teren leśny 
3) Sposoby zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) Wiodące  funkcje zabudowy i zagospodarowania terenu: 
- lasy, 
- ochrona rzeźby terenu, 

b) Dopuszczalne formy zabudowy i zagospodarowania terenu: 
- zalesienia, 
- budowle związane z gospodarką leśną, 
- sieci i obiekty infrastruktury technicznej i drogowej, 

4) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 



 

 

a) tereny 23.ZL, 24.ZL, oznaczone na rysunku planu, znajdują się w granicach 
Przywidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu – zasady zagospodarowania zgodnie 
z §5 ust. 1,  

b) tereny 27.ZL, 28.ZL, oznaczone na rysunku planu, znajdują się w granicach 
specjalnego obszaru ochrony siedlisk w ramach sieci Natura 2000 – Przywidz 
(PLH220025) – zasady zagospodarowania zgodnie z §5 ust. 3, 

5) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 
a) nie określa się, 

 
18.Ustalenia szczegółowe dla terenów nr 27÷56.R/ZL  

1) Symbol i powierzchnia terenu: 
- 29.R/ZL – 55,82 ha 
- 30.R/ZL – 25,84 ha 
- 31.R/ZL – 7,73 ha 
- 32.R/ZL – 29,76 ha 
- 33.R/ZL – 60,91 ha 
- 34.R/ZL – 22,65 ha 
- 35.R/ZL – 9,09 ha 
- 36.R/ZL – 3,83 ha 
-  37.R/ZL – 28,65 ha  
- 38.R/ZL – 0,92 ha 

- 39.R/ZL – 23,98 ha 
- 40.R/ZL – 43,15 ha 
- 41.R/ZL – 17,78 ha 
- 42.R/ZL – 12,34 ha 
- 43.R/ZL – 16,56 ha 
- 44.R/ZL – 6,24 ha 
- 45.R/ZL – 26,74 ha 
- 46.R/ZL – 122,65 ha 
- 47.R/ZL – 187,71 ha 
- 48.R/ZL – 22,21 ha 

- 49.R/ZL – 49,59 ha 
- 50.R/ZL – 18,87 ha 
- 51.R/ZL – 45,27 ha 
- 52.R/ZL – 14,19 ha 
- 53.R/ZL – 45,63 ha 
- 54.R/ZL – 27,13 ha 
- 55.R/ZL – 18,26 ha 
- 56.R/ZL – 42,73 ha 

 

2) Przeznaczenie terenu: R/ZL – teren rolniczy i leśny 
3) Sposoby zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) Wiodące  funkcje zabudowy i zagospodarowania terenu: 
- uprawy rolne i ogrodnicze – wyłącznie na gruntach rolnych, 
- lasy, 
- ochrona rzeźby terenu, 

b) Dopuszczalne formy zabudowy i zagospodarowania terenu: 
- budynki inwentarskie i gospodarcze – wyłącznie na gruntach rolnych, 
- budowle związane z rolnictwem i gospodarką leśną, 
- na terenie 29.R/ZL, wokół  Jeziora Małego, dopuszcza się realizację ciągu pieszo – 

rowerowego: ścieżki przyrodniczo – dydaktycznej, 
- zalesienia, 
- sieci i obiekty infrastruktury technicznej i drogowej, 

c) chów lub hodowla zwierząt, która zgodnie z obowiązującymi przepisami nie jest 
zaliczana do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco i potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowisko – wyłącznie na gruntach rolnych, 

4) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
a) tereny 29.R/ZL, 31.R/ZL÷ 38.R/ZL oraz części terenów 30.R/ZL i 56.R/ZL, oznaczone 

na rysunku planu, znajdują się w granicach Przywidzkiego Obszaru Chronionego 
Krajobrazu – zasady zagospodarowania zgodnie z §5 ust. 1, 2, 

b) części terenów 29.R/ZL i 30.R/ZL, oznaczone na rysunku planu, znajdują się w 
granicach specjalnego obszaru ochrony siedlisk w ramach sieci Natura 2000 – Przywidz 
(PLH220025) – zasady zagospodarowania zgodnie z §5 ust. 3, 

c) na terenie 47.R/ZL, na dz. nr 502, w oddz. 104d, Nadleśnictwo Kolbudy, znajduje się 
głaz narzutowy (nr w CRFOP PL.ZIPOP.1393.PP.2204082.6539) – zasady 
zagospodarowania zgodnie z §5 ust. 14, pkt 2, 

5) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów 
kulturowych oraz dóbr kultury współczesnej: 
a) części terenów 30.R/ZL, 33.R/ZL, 34.R/ZL, 35.R/ZL, 40.R/ZL, 42.R/ZL, 

47.R/ZL,53.R/ZL, 54.R/ZL, oznaczone na rysunku planu, znajdują się w granicach strefy 
ochrony otoczenia i ekspozycji zabytkowego zespołu ruralistycznego – zasady 
zagospodarowania zgodnie z §7 ust. 2, 

b) część terenu 37.R/ZL, oznaczona na rysunku planu, znajduje się w zasięgu granicy 
strefy ścisłej ochrony konserwatorskiej stanowiska archeologicznego, wpisanego do 
rejestru zabytków województwa pomorskiego pod nr C-280;222/A – zasady 
zagospodarowania zgodnie z §7 ust. 13 pkt 1, 

c) części terenów 29.R/ZL, 33.R/ZL, 34.R/ZL, 39.R/ZL, 40.R/ZL, 42.R/ZL, 49.R/ZL, 
52.R/ZL, 54.R/ZL, oznaczone na rysunku planu, znajdują się w zasięgu granic stref 
ochrony stanowisk archeologicznych ujętych w gminnej ewidencji zabytków – zasady 
zagospodarowania zgodnie z §7 ust. 13 pkt 3, 



 

 

6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 
a) dla gruntów rolnych: 

- linie zabudowy: należy  zachować maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy od 
granicy z drogami publicznymi zbiorczymi (droga wojewódzka nr 233 i nr 226 i droga 
powiatowa nr 2280G) – zgodnie z ustawą o drogach publicznych oraz należy  
zachować maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy 6m od granicy z pozostałymi 
drogami i ciągami pieszo – jezdnymi, 

- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej objętej 
inwestycją: nie mniej niż – nie określa się, nie więcej niż – 4%, 

- intensywność zabudowy: nie mniej niż – nie określa się, nie więcej niż 0,05,  
- powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niż 80% powierzchni działki,  
- wysokość zabudowy: nie mniej niż – nie określa się, nie więcej niż 6,0 m,  
- poziom posadowienia posadzki pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku: nie więcej 

niż 0,6 m od poziomu terenu przy głównym wejściu do budynku, 
- geometria dachu: dachy dwuspadowe lub wielospadowe o jednakowym kącie 

nachylenia głównych połaci dachu, kąt nachylenia połaci 25º÷45º; w przypadku  
zastosowania dachu wielospadowego długość głównej kalenicy: min. 60% szerokości 
elewacji równoległej do głównej kalenicy, kierunek głównej kalenicy względem frontu 
działki: nie określa się,  

b) dla gruntów leśnych – nie określa się, 
7) Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających 

ochronie, na podstawie odrębnych przepisów: 
a) część terenu 54.R/ZL, oznaczona na rysunku planu, znajduje się w 50 metrowym pasie 

izolującym teren cmentarza, oraz w 150 metrowym pasie izolującym teren cmentarza – 
zasady zagospodarowania zgodnie z §9 ust. 2. 

8) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej: 
a) przez tereny 29.R/ZL ÷ 31.R/ZL, 33.R/ZL, 34.R/ZL, 39.R/ZL ÷ 41.R/ZL, 44.R/ZL, 

45.R/ZL, 47.R/ZL, 48.R/ZL, 50.R/ZL÷ 52.R/ZL, 54.R/ZL, oznaczone na rysunku planu, 
przebiega linia SN-15 kV – zasady zagospodarowania zgodnie z §12 ust. 13. 

 
19.Ustalenia szczegółowe dla terenów nr 1÷8.WS  

1) Symbol i powierzchnia terenu: 
- 1.WS – 13,26 ha 
- 2.WS – 0,65 ha 
- 3.WS – 1,51 ha 
- 4.WS – 0,18 ha 

- 5.WS – 0,15 ha 
- 6.WS – 0,01 ha  
- 7.WS – 1,16 ha 
- 8.WS – 0,04 ha 

 

2) Przeznaczenie terenu: WS – teren wód powierzchniowych śródlądowych 
3) Sposoby zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) Wiodące  funkcje zabudowy i zagospodarowania terenu: 
- wody powierzchniowe śródlądowe, 

b) Dopuszczalne formy zabudowy i zagospodarowania terenu: 
- mosty, pomosty, kładki piesze. 
- sieci i obiekty infrastruktury technicznej i drogowej, w tym mosty, pomosty i kładki 

piesze, pod warunkiem braku wpływu – oddziaływania swoim wyglądem negatywnie 
na ekspozycję i panoramę wsi Mierzeszyn – nie mogą ingerować w przestrzeni pod 
względem kubaturowym i ilościowym, 

4) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
a) tereny 1.WS, 3.WS, 4.WS oraz część terenu 2.WS, oznaczone na rysunku planu, 

znajdują się w granicach Przywidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu – zasady 
zagospodarowania zgodnie z §5 ust. 1, 

b) teren 1.WS oraz część terenu 2.WS, oznaczone na rysunku planu, znajdują się w 
granicach specjalnego obszaru ochrony siedlisk w ramach sieci Natura 2000 – Przywidz 
(PLH220025) – zasady zagospodarowania zgodnie z §5 ust. 3, 

5) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów 
kulturowych oraz dóbr kultury współczesnej: 
a) część terenu 3.WS, oznaczona na rysunku planu, znajduje się w granicach strefy 

ochrony otoczenia i ekspozycji zabytkowego zespołu ruralistycznego – zasady 
zagospodarowania zgodnie z §7 ust. 2,  



 

 

b) część terenu 3.WS, oznaczona na rysunku planu, znajduje się w zasięgu granicy strefy 
ochrony stanowiska archeologicznego ujętego w gminnej ewidencji zabytków – zasady 
zagospodarowania zgodnie z §7 ust. 13 pkt 3, 

6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 
a) nie dotyczy, 

7) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej: 
a) przez tereny 3.WS i 7.WS, oznaczone na rysunku planu, przebiega linia SN-15 kV – 

zasady zagospodarowania zgodnie z §12 ust. 13. 
 

20.Ustalenia szczegółowe dla terenów nr 1÷4.KP 
1) Symbol i powierzchnia terenu: 

- 1.KP – 0,13 ha 
- 2.KP – 0,06 ha 
- 3.KP – 0,06 ha 
- 4.KP – 0,10 ha 

  

2) Przeznaczenie terenu: KP – teren parkingu 
3) Sposoby zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) Wiodące  funkcje zabudowy i zagospodarowania terenu: 
- parking, 

b) Dopuszczalne formy zabudowy i zagospodarowania terenu: 
- tymczasowe obiekty handlowe, 
- zieleń urządzona, 
- zabudowa towarzysząca,  
- zagospodarowanie towarzyszące, 
- sieci i obiekty infrastruktury technicznej i drogowej. 

4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 
a) linie zabudowy: należy  zachować maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy – wg 

rysunku planu, 
b) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej objętej 

inwestycją: nie mniej niż – nie określa się, nie więcej niż – 0,8%, 
c) intensywność zabudowy: nie mniej niż – nie określa się, nie więcej niż 0,08,  
d) powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niż 10% powierzchni działki,  
e) wysokość zabudowy: nie mniej niż – nie określa się, nie więcej niż 4,0 m,  
f) geometria dachu:  nie określa się 

5) Zasady kształtowania krajobrazu: 
a) należy wprowadzić pas zieleni izolacyjnej – wg rysunku planu, 

6) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów 
kulturowych oraz dóbr kultury współczesnej: 
a) przedmiotowe tereny znajdują się w granicach strefy ochrony otoczenia i ekspozycji 

zabytkowego zespołu ruralistycznego – zasady zagospodarowania zgodnie z §7 ust. 2,  
7) Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających 

ochronie, na podstawie odrębnych przepisów: 
a) przedmiotowe tereny znajdują się w 50 metrowym pasie izolującym teren cmentarza 

oraz w 150 metrowym pasie izolującym teren cmentarza – zasady zagospodarowania 
zgodnie z §9 ust. 2. 

8) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej: 
a) dojazd do terenów 1.KP i 2.KP – poprzez ciąg pieszo – jezdny 43.KXP, oznaczony na 

rysunku planu. 
 

21.Ustalenia szczegółowe dla terenów nr 1÷4.KDZ 
1) Symbol i powierzchnia terenu: 

- 1.KDZ – 4,42 ha 
- 2.KDZ – 8,76 ha 
- 3.KDZ – 0,34 ha 
- 4.KDZ – 1,88 ha 

  

2) Przeznaczenie terenu: KDZ – teren drogi publicznej zbiorczej: 
a) 1.KDZ – droga wojewódzka nr 233 (Trzepowo – Borowina – Mierzeszyn), 
b) 2.KDZ, 3.KDZ – droga wojewódzka nr 226 (Przejazdowo – Pruszcz Gdański – 

Mierzeszyn), 



 

 

c) 4.KDZ – droga powiatowa nr 2208G (Mierzeszyn – Kleszczewo), 
3) Zasady kształtowania krajobrazu: 

a) części terenów 2.KDZ i 4.KDZ, oznaczone na rysunku planu, znajdują się w granicach 
strefy ochrony konserwatorskiej zabytkowego zespołu ruralistycznego – zasady 
zagospodarowania zgodnie z §6 ust. 2. 

4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów 
kulturowych oraz dóbr kultury współczesnej: 
a) części terenów 2.KDZ i 4.KDZ, oznaczone na rysunku planu, znajdują się w granicach 

strefy ochrony konserwatorskiej zabytkowego zespołu ruralistycznego – zasady 
zagospodarowania zgodnie z §7 ust. 1, 

b) części terenów 1.KDZ, 2.KDZ, 4.KDZ, oznaczone na rysunku planu, znajdują się w 
granicach strefy ochrony otoczenia i ekspozycji zabytkowego zespołu ruralistycznego – 
zasady zagospodarowania zgodnie z §7 ust. 2, 

5) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 
a) szerokość w liniach rozgraniczających: – wg rysunku planu, 
b) dopuszcza się lokalne zawężenia parametrów zewnętrznych drogi, określonych w 

obowiązujących przepisach, w zależności od lokalnych warunków, 
c) dostępność do terenów przyległych: ograniczona, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, 
6) Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających 

ochronie, na podstawie odrębnych przepisów:  
a) części terenów 2.KDZ i 4.KDZ, oznaczone na rysunku planu, znajdują się w 150 

metrowym pasie izolującym teren cmentarza – zasady zagospodarowania zgodnie z §9 
ust. 2, 

7) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej: 
a) przez tereny 1.KDZ, 2.KDZ, 4.KDZ, oznaczone na rysunku planu, przebiega linia SN-15 

kV – zasady zagospodarowania zgodnie z §12 ust. 13, 
b) dostępność do terenów przyległych do dróg nr 1.KDZ, 2.KDZ, 3.KDZ ograniczona, 

zgodnie z przepisami odrębnymi; w przypadku przebudowy drogi zarządca drogi może 
zlikwidować istniejące, bezpośrednie zjazdy z drogi wojewódzkiej i wykonać nowe 
dojazdy do nieruchomości. 

 
22.Ustalenia szczegółowe dla terenów nr 1÷4.KDD 

1) Symbol i powierzchnia terenu: 
- 1.KDD – 1,75 ha 
- 2.KDD – 1,47 ha 
- 3.KDD – 0,87 ha 
- 4.KDD – 3,13 ha 

   

2) Przeznaczenie terenu: KDD – teren drogi publicznej dojazdowej 
3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 

a) część terenu 1.KDD, oznaczone na rysunku planu, znajduje się w granicach 
Przywidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu – zasady zagospodarowania zgodnie 
z §5 ust. 1,  

b) część terenu 1.KDD znajduje się w pasie 25 m od rzeki Kłodawy – zasady 
zagospodarowania zgodnie z §5 ust. 2 pkt 1, 

4) Zasady kształtowania krajobrazu: 
a) część terenu 3.KDD, oznaczona na rysunku planu, znajduje się w granicach strefy 

ochrony konserwatorskiej zabytkowego zespołu ruralistycznego – zasady 
zagospodarowania zgodnie z §6 ust. 2. 

5) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów 
kulturowych oraz dóbr kultury współczesnej: 
a) część terenu 3.KDD, oznaczona na rysunku planu, znajduje się w granicach strefy 

ochrony konserwatorskiej zabytkowego zespołu ruralistycznego – zasady 
zagospodarowania zgodnie z §7 ust. 1, 

b) części terenów 1.KDD ÷ 4.KDD, oznaczone na rysunku planu, znajdują się w granicach 
strefy ochrony otoczenia i ekspozycji zabytkowego zespołu ruralistycznego – zasady 
zagospodarowania zgodnie z §7 ust. 2, 

c) część terenu 3.KDD, oznaczona na rysunku planu, znajduje się w granicach strefy 
ochrony archeologicznej dla historycznego układu ruralistycznego – zasady 
zagospodarowania zgodnie z §7 ust. 13 pkt 4, 



 

 

6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 
a) szerokość w liniach rozgraniczających: – wg rysunku planu, 
b) dopuszcza się lokalne zawężenia parametrów zewnętrznych drogi, określonych w 

obowiązujących przepisach, w zależności od lokalnych warunków, 
7) Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających 

ochronie, na podstawie odrębnych przepisów:  
a) część terenu 3.KDD, oznaczona na rysunku planu, znajduje się w 150 metrowym pasie 

izolującym teren cmentarza – zasady zagospodarowania zgodnie z §9 ust. 2, 
2. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej: 
1) przez przedmiotowe tereny, oznaczone na rysunku planu, przebiega linia SN-15 kV – 

zasady zagospodarowania zgodnie z §12 ust. 13. 
 

23.Ustalenia szczegółowe dla terenów nr 1÷19.KDW 
1) Symbol i powierzchnia terenu: 

- 1.KDW – 1,06 ha 
- 2.KDW – 0,24 ha 
- 3.KDW – 0,61 ha 
- 4.KDW – 1,13 ha 
- 5.KDW – 0,19 ha 
- 6.KDW – 0,63 ha 
- 7.KDW – 0,92 ha 

- 8.KDW – 0,25 ha 
- 9.KDW – 2,10 ha 
- 10.KDW – 0,20 ha 
- 11.KDW – 0,55 ha 
- 12.KDW – 0,07 ha 
- 13.KDW – 1,40 ha 
 

- 14.KDW – 0,15 ha 
- 15.KDW – 0,36 ha 
- 16.KDW – 0,74 ha 
- 17.KDW – 1,55 ha 
- 18.KDW – 1,60 ha 
- 19.KDW – 0,34 ha 

2) Przeznaczenie terenu: KDW – teren drogi publicznej dojazdowej 
3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 

a) części terenów 1.KDW i 3.KDW oraz teren 2.KDW, oznaczone na rysunku planu, 
znajdują się w granicach Przywidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu – zasady 
zagospodarowania zgodnie z §5 ust. 1,  

b) teren 1.KDW, oznaczony na rysunku planu, znajduje się w granicach specjalnego 
obszaru ochrony siedlisk w ramach sieci Natura 2000 – Przywidz (PLH220025) – 
zasady zagospodarowania zgodnie z §5 ust. 3, 

c) na terenie 19.KDW, znajduje się zieleń związana z historycznym układem 
komunikacyjnym – zasady zagospodarowania zgodnie z §5 ust. 15. 

4) Zasady kształtowania krajobrazu: 
a) części terenów 6.KDW, 8.KDW, 9.KDW, 10.KDW, oznaczone na rysunku planu, 

znajdują się w granicach strefy ochrony konserwatorskiej zabytkowego zespołu 
ruralistycznego – zasady zagospodarowania zgodnie z §6 ust. 2. 

5) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów 
kulturowych oraz dóbr kultury współczesnej: 
a) części terenów 6.KDW, 8.KDW, 9.KDW, 10.KDW, oznaczone na rysunku planu, 

znajdują się w granicach strefy ochrony konserwatorskiej zabytkowego zespołu 
ruralistycznego – zasady zagospodarowania zgodnie z §7 ust. 1, 

b) części terenów 1.KDW, 3.KDW ÷ 6.KDW, 8.KDW ÷ 12.KDW, 18.KDW, 19.KDW, 
oznaczone na rysunku planu, znajdują się w granicach strefy ochrony otoczenia i 
ekspozycji zabytkowego zespołu ruralistycznego – zasady zagospodarowania zgodnie z 
§7 ust. 2, 

c) części terenów 4.KDW, 5.KDW, 7.KDW, oznaczone na rysunku planu, znajdują się w 
zasięgu granic stref ochrony stanowisk archeologicznych ujętych w gminnej ewidencji 
zabytków – zasady zagospodarowania zgodnie z §7 ust. 13 pkt 3, 

d) części terenów 1.KDW, 3.KDW ÷ 6.KDW, 8.KDW ÷ 12.KDW, 18.KDW, 19.KDW, 
oznaczone na rysunku planu, znajdują się w granicach strefy ochrony archeologicznej 
dla historycznego układu ruralistycznego – zasady zagospodarowania zgodnie z §7 ust. 
13 pkt 4, 

6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 
a) szerokość w liniach rozgraniczających: – wg rysunku planu, 
b) dopuszcza się lokalne zawężenia parametrów zewnętrznych drogi, określonych w 

obowiązujących przepisach, w zależności od lokalnych warunków, 
7) Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających 

ochronie, na podstawie odrębnych przepisów:  
a) części terenów 9.KDW ÷ 12.KDW, oznaczone na rysunku planu, znajdują się w 50 

metrowym pasie izolującym teren cmentarza, części terenów 8.KDW ÷ 12.KDW, 



 

 

oznaczone na rysunku planu, znajdują się w 150 metrowym pasie izolującym teren 
cmentarza – zasady zagospodarowania zgodnie z §9 ust. 2, 

3. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej: 
1) przez tereny 1.KDW, 3.KDW, 4.KDW, 6.KDW ÷ 9.KDW, 13.KDW, 14.KDW, 17.KDW ÷ 

19.KDW, oznaczone na rysunku planu, przebiega linia SN-15 kV – zasady 
zagospodarowania zgodnie z §12 ust. 13, 

 
24.Ustalenia szczegółowe dla terenów nr 1÷42.KXP 

1) Symbol i powierzchnia terenu: 
- 1.KXP – 0,36 ha 
- 2.KXP – 0,60 ha 
- 3.KXP – 0,30 ha 
- 4.KXP – 0,13 ha 
- 5.KXP – 0,14 ha 
- 6.KXP – 0,40 ha 
- 7.KXP – 0,07 ha 
- 8.KXP – 0,12 ha 
- 9.KXP – 0,12 ha 
- 10.KXP – 0,28 ha 
- 11.KXP – 1,59 ha 
- 12.KXP – 1,12 ha 
- 13.KXP – 0,30 ha 
- 14.KXP – 0,38 ha 
- 15.KXP – 1,09 ha 

- 16.KXP – 0,48 ha 
- 17.KXP – 0,49 ha 
- 18.KXP – 0,34 ha 
- 19.KXP – 0,33 ha 
- 20.KXP – 0,10 ha 
- 21.KXP – 0,16 ha 
- 22.KXP – 0,24 ha 
- 23.KXP – 0,12 ha 
- 24.KXP – 0,12 ha 
- 25.KXP – 0,19 ha 
- 26.KXP – 1,07 ha 
- 27.KXP – 0,05 ha 
- 28.KXP – 0,11 ha 
- 29.KXP – 0,03 ha 

 

- 30.KXP – 0,45 ha 
- 31.KXP – 0,11 ha 
- 32.KXP – 0,11 ha 
- 33.KXP – 0,62 ha 
- 34.KXP – 0,24 ha 
- 35.KXP – 0,48 ha 
- 36.KXP – 0,52 ha 
- 37.KXP – 0,39 ha 
- 38.KXP – 0,21 ha 
- 39.KXP – 0,21 ha 
- 40.KXP – 0,24 ha 
- 41.KXP – 0,05 ha 
- 42.KXP – 0,32 ha 
- 43.KXP – 0,06 ha 

2) Przeznaczenie terenu: KXP – teren ciągu pieszo – jezdnego 
3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 

a) tereny 4.KXP ÷ 6.KXP, 10.KXP ÷ 17.KXP, 19.KXP, 20.KXP, oznaczone na rysunku 
planu, znajdują się w granicach Przywidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu – 
zasady zagospodarowania zgodnie z §5 ust. 1, 2, 

b) tereny 1.KXP, 2.KXP, 4.KXP ÷ 6.KXP, oznaczone na rysunku planu, znajdują się w 
granicach specjalnego obszaru ochrony siedlisk w ramach sieci Natura 2000 – Przywidz 
(PLH220025) – zasady zagospodarowania zgodnie z §5 ust. 3, 

c) na terenie 43.KXP, wzdłuż dz. nr 193 znajdują się nasadzenia graniczne do 
zachowania. 

4) Zasady kształtowania krajobrazu: 
a) część terenu 39.KXP oraz tereny 40.KXP, 41.KXP i 43.KXP, oznaczone na rysunku 

planu, znajdują się w granicach strefy ochrony konserwatorskiej zabytkowego zespołu 
ruralistycznego – zasady zagospodarowania zgodnie z §6 ust. 2, 

5) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów 
kulturowych oraz dóbr kultury współczesnej: 
a) część terenu 39.KXP oraz tereny 40.KXP, 41.KXP i 43.KXP, oznaczone na rysunku 

planu, znajdują się w granicach strefy ochrony konserwatorskiej zabytkowego zespołu 
ruralistycznego – zasady zagospodarowania zgodnie z §7 ust. 1, 

b) części terenów 11.KXP, 12.KXP, 32.KXP, 37.KXP, 39.KXP i 43.KXP oraz tereny 9.KXP, 
30.KXP, 31.KXP, 38.KXP, 42.KXP, oznaczone na rysunku planu, znajdują się w 
granicach strefy ochrony otoczenia i ekspozycji zabytkowego zespołu ruralistycznego – 
zasady zagospodarowania zgodnie z §7 ust. 2, 

c) części terenów 22.KXP i 33.KXP, oznaczone na rysunku planu, znajdują się w zasięgu 
granic strefy ochrony stanowiska archeologicznego ujętego w gminnej ewidencji 
zabytków – zasady zagospodarowania zgodnie z §7 ust. 13 pkt 4, 

d) część terenu 39.KXP oraz tereny 40.KXP, 41.KXP i 43.KXP, oznaczone na rysunku 
planu, znajdują się w granicach strefy ochrony archeologicznej dla historycznego układu 
ruralistycznego – zasady zagospodarowania zgodnie z §7 ust. 13 pkt 4, 

6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 
a) szerokość w liniach rozgraniczających: – wg rysunku planu, 
b) dopuszcza się lokalne zawężenia parametrów zewnętrznych drogi, określonych w 

obowiązujących przepisach, w zależności od lokalnych warunków, 
7) Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających 

ochronie, na podstawie odrębnych przepisów:  



 

 

a) część terenu 43.KXP, oznaczona na rysunku planu, znajduje się w 50 metrowym pasie 
izolującym teren cmentarza, części terenów 3.KXP, 30.KXP, 31.KXP, 37.KXP, 40.KXP, 
43.KXP, oznaczone na rysunku planu, znajdują się w 150 metrowym pasie izolującym 
teren cmentarza – zasady zagospodarowania zgodnie z §9 ust. 2, 

8) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej: 
a) przez tereny 11.KXP, 22.KXP, 30.KXP ÷ 34.KXP, 36.KXP, 40.KXP, 42.KXP, oznaczone 

na rysunku planu, przebiega linia SN-15 kV – zasady zagospodarowania zgodnie z §12 
ust. 13. 

 
25.Ustalenia szczegółowe dla terenu nr 1.W 

1) Symbol i powierzchnia terenu: 
- 1.W – 0,05 ha,  

2) Przeznaczenie terenu: W – teren infrastruktury technicznej – wodociągi 
3) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu  

a) nie określa się. 
 

Rozdział 3 
Przepisy końcowe 

 
§ 16. 

Tracą moc miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego zatwierdzone nw. uchwałami Rady 
Gminy Trąbki Wielkie: 
1. Nr 25/III/2004 z dnia 30 marca 2004 r. (Dz. Urz. Nr …………., poz. …………. z ……...2004 r. );  

2. Nr 26/III/2004 z dnia 30 marca 2004 r. (Dz. Urz. Nr …………., poz. …………. z ……...2004 r. );  

 
§ 17. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

UZASADNIENIE 
 

1. Opis przedmiotu planu 
 

Obszar opracowania planu położony jest w północno – zachodniej części gminy Trąbki Wielkie, 
przez przedmiotowy teren przebiegają dwie drogi wojewódzkie nr 226, relacji Przejazdowo – 
Pruszcz Gdański – Mierzeszyn i 233, relacji Trzepowo – Borowina – Mierzeszyn.  
Centralna część wsi jest w znacznej części zainwestowana, znajduje się tu zarówno zabudowa 
usługowa publiczna (szkoła, kościoły), jak i zabudowa usługowa komercyjna, zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna, a także tereny rekreacyjne oraz sportowe.  Od strony zachodniej i 
północno - zachodniej teren planu graniczy z gminą Przywidz, od strony północno – zachodniej 
graniczy z Gminą Kolbudy, od strony południowej graniczy z lasem. 
Załącznik graficzny do projektu planu został sporządzony na kopii mapy zasadniczej w skali 
1:2000, przedmiotowy plan ma dużą powierzchnię (ok. 1450 ha) i w związku z tym skala 1:2000 
umożliwia czytelne przedstawienie zaproponowanych rozwiązań w projekcie planu. 

 
2. Sposób realizacji w uchwale wymogów wynikających z art. 1 ust. 2-4 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym: 
 
1) Wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury 

Planowane zagospodarowanie terenu stanowi harmonijną całość oraz uwzględnia wszelkie 
uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, 
kulturowe i kompozycyjno-estetyczne. Teren przeznaczony jest pod funkcje usług 
publicznych, usług oświaty i kultury, usług komercyjnych zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej. Forma architektury planowanej na przedmiotowym terenie, zgodnie z 
ustaleniami planu, będzie kształtowana w nawiązaniu do tradycyjnej zabudowy regionu. 
Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego zawarte 
są w §5. Ponadto, w §15 w poszczególnych kartach terenu, zawarte są ustalenia dotyczące 
parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu.  

 
2) Walory architektoniczne i krajobrazowe 

Plan w §5, określa zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, w §6 
określa zasady kształtowania krajobrazu, natomiast w §15 w poszczególnych kartach terenu 
– parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy.  
Zgodnie z ww. ustaleniami, plan zapewnia zachowanie, na przedmiotowym terenie, walorów 
architektonicznych i krajobrazowych. 

 
3) Wymagania ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony gruntów rolnych i 

leśnych 
Plan jest sporządzony w zgodzie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 – Prawo 
ochrony środowiska  (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1973) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo 
wodne (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.). 
W §5 oraz w Rozdziale 2 – ustalenia szczegółowe, w obszarach w których występują tereny 
oraz obiekty chronione, plan określa zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego.  
Projekt planu uzyskał zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele 
nierolnicze i nieleśne, na mocy ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i 
leśnych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1326 ze zm.). 

 
4) Wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

Plan jest sporządzony w zgodzie z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 840). 
Plan w §7 oraz w Rozdziale 2 – ustalenia szczegółowe, w obszarach w których występują 
tereny oraz obiekty chronione, plan określa zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków, w tym krajobrazów kulturowych oraz dóbr kultury współczesnej. 

 
5) Wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także potrzeby osób 

niepełnosprawnych 
Obszar opracowania nie jest położony w obszarach osuwania się mas ziemnych, obszarach 
szczególnego zagrożenia powodzią, nie występują w jego granicach ani w bezpośrednim 
sąsiedztwie obiekty stwarzające zagrożenie wystąpienia poważnych awarii. Przez obszar 



 

 

opracowania przebiegają napowietrzne linie elektroenergetyczne średnich napięć, dla 
których plan miejscowy wprowadza ograniczenia w §12 ust. 13÷18.  
W celu poprawy warunków ochrony zdrowia dla poszczególnych rodzajów terenów ustalono 
odpowiednie standardy akustyczne § 5 pkt 4.  
Wymagania osób niepełnosprawnych uwzględniono w §12 ust. 3, 4, poprzez ustalenia 
dotyczące wymaganych miejsc parkingowych wyposażonych w karty parkingowe.  

 
6) Walory ekonomiczne przestrzeni 

Podstawowym celem sporządzenia niniejszego planu miejscowego jest uporządkowanie 
rozwoju zabudowy wsi oraz uzyskanie kontroli nad procesami rozwojowymi, tak aby rozwój 
przestrzenny i demograficzny nie był źródłem lawinowo rosnących kosztów obsługi oraz aby 
tworzące się nowe kompleksy zabudowy mieszkaniowej były wyposażone w podstawowe 
usługi. Dzięki objęciu planem miejscowym prawie całego obrębu Mierzeszyn, można nie 
tylko określić tereny przeznaczone pod zabudowę, ale również tereny, na których zabudowa 
winna być wykluczona lub ograniczona. 
 

7) Prawo własności 
Na przedmiotowym terenie występują grunty własności gminnej oraz własności prywatnej. 
Ustalenia planu uwzględniają potrzeby właścicieli terenów z poszanowaniem 
obowiązujących przepisów prawa. 

 
8) Potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa 

Na przedmiotowym terenie nie występują tereny zamknięte ani ich strefy ochronne. Plan 
uzyskał pozytywne uzgodnienie od właściwych organów wojskowych, ochrony granic oraz 
bezpieczeństwa państwa. 

 
9) Potrzeby interesu publicznego 

Ustalenia planu uwzględniają potrzeby lokalnej społeczności przeznaczając pod zabudowę 
mieszkaniową i usługową głównie tereny sąsiadujące z istniejącą zabudową mieszkaniową, 
położone w pobliżu ciągów komunikacyjnych oraz tereny przeznaczone na ten cel w 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Trąbki 
Wielkie.  
Do projektu planu wpłynęły wnioski prywatne, były one rozpatrywane w taki sposób 
aby pogodzić interes prywatny właścicieli działek z interesem właścicieli sąsiednich 
nieruchomości oraz z potrzebami lokalnej społeczności.  
 

10) Potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej, w szczególności sieci 
szerokopasmowych 
Plan w §12 zawiera zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji  
i infrastruktury technicznej. Plan nie ogranicza możliwości realizacji infrastruktury sieci 
szerokopasmowej.  

 
11) Zapewnienie udziału społeczeństwa w pracach nad miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego, w tym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 
Wójt Gminy zagwarantował społeczeństwu udział w pracach nad planem miejscowym: 
-  dnia 12.08.2019 r. w prasie lokalnej ukazało się ogłoszenie o przystąpieniu do 

sporządzania planu, 
-  dnia 12.08.2019 r. na gminnej tablicy ogłoszeń wywieszono obwieszczenie o 

przystąpieniu do sporządzania planu, 
-  dnia 11.05.2022 r. w prasie lokalnej ukazało się ogłoszenie o wyłożeniu planu do 

publicznego wglądu, 
-  dnia 11.05.2022 r. na gminnej tablicy ogłoszeń wywieszono obwieszczenie o wyłożeniu 

planu do publicznego wglądu, 
 

12) Zachowanie jawności i przejrzystości procedur planistycznych 
Wójt Gminy, na każdym etapie opracowywania planu, zachowywał jawność i przejrzystość 
procedur planistycznych. Dotyczy to w szczególności etapów, które związane są z udziałem 
społeczeństwa, co wykazano w punkcie 11.   

 
 
 



 

 

13) Potrzeba zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości wody, do celów zaopatrzenia ludności 
Plan w §12 zawiera zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury 
technicznej, w tym zaopatrzenia w wodę, co przełoży się na zapewnienie odpowiedniej ilości 
i jakości wody.  

 
14) Zachowanie równowagi,  przy ustalaniu przeznaczenia terenu lub określaniu potencjalnego 

sposobu zagospodarowania i korzystania z terenu, między interesem publicznym a 
interesami prywatnymi 
Teren objęty planem stanowi zarówno grunty własności gminy, jak i grunty prywatne. 
Przy ustalaniu przeznaczenia terenu wzięto pod uwagę wnioski złożone przez osoby 
prywatne oraz instytucje. Do projektu planu wpłynęły wnioski prywatne, były one 
rozpatrywane w taki sposób aby pogodzić interes prywatny właścicieli działek z 
interesem właścicieli sąsiednich nieruchomości oraz z potrzebami lokalnej 
społeczności.  

 
15) Wymagania ładu przestrzennego, efektywnego gospodarowania przestrzenią oraz walorów 

ekonomicznych przestrzeni w przypadku sytuowania nowej zabudowy 
Plan został sporządzony z uwzględnieniem wymagań ładu przestrzennego, efektywnego 
gospodarowania przestrzenią oraz walorów ekonomicznych przestrzeni. 
Podstawowym celem sporządzenia niniejszego planu miejscowego jest uporządkowanie 
rozwoju zabudowy wsi oraz uzyskanie kontroli nad procesami rozwojowymi, tak aby rozwój 
przestrzenny i demograficzny nie był źródłem lawinowo rosnących kosztów obsługi oraz aby 
tworzące się nowe kompleksy zabudowy mieszkaniowej były wyposażone w podstawowe 
usługi. Dzięki objęciu planem miejscowym prawie całego obrębu Mierzeszyn, można nie 
tylko określić tereny przeznaczone pod zabudowę, ale również tereny, na których zabudowa 
winna być wykluczona lub ograniczona. 
Teren przeznaczony jest pod funkcje usług publicznych, usług oświaty i kultury, usług 
komercyjnych zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Forma architektury planowanej na 
przedmiotowym terenie, zgodnie z ustaleniami planu, będzie kształtowana w nawiązaniu do 
tradycyjnej zabudowy regionu. 
Wykładnią polityki przestrzennej gminy Trąbki Wielkie jest Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trąbki Wielkie zatwierdzone Uchwałą 
Rady Gminy Nr 5/II/2004 Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia  27.02.2004 r. zmienione 
Uchwałą Nr XVII/119/2015 Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 10 listopada 2015 roku. 
Ustalenia projektu planu nie naruszają ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Trąbki Wielkie zatwierdzone Uchwałą Rady 
Gminy Nr 5/II/2004 Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia  27.02.2004 r. zmienione Uchwałą Nr 
XVII/119/2015 Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 10 listopada 2015 roku. 

 
3. Zgodność z wynikami analizy, o której mowa w art. 32 ust. 1, wraz z datą uchwały rady 

gminy, o której mowa w art. 32 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym 
1) Wójt Gminy Trąbki Wielkie dokonał analizy, o której mowa w art. 32 ust. 2 ustawy o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Analiza została przyjęta Uchwałą nr 
107/XIV/2014 z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Trąbki Wielkie oraz miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego. 

 Konkluzją analizy, jest iż „zmiany planów miejscowych powinny być wykonywane zgodnie z 
podjętymi uchwałami” oraz „zmiany należy wprowadzać zgodnie z potrzebami i 
możliwościami finansowymi gminy.” 

 W związku z powyższym plan jest zgodny z wynikami analizy zmian w zagospodarowaniu 
przestrzennym gminy, o której mowa w art. 32 ust. 2 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym. 

 
4. Wpływ na finanse publiczne, w tym budżet gminy 

1) Zgodnie z „Prognozą skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Mierzeszyn, 
gmina Trąbki Wielkie” ustalenia planu spowodują wzrost wpływów do budżetu. 
Przychody do budżetu gminy będą wpływały z tytułu: opłaty planistycznej, podatków 
od gruntów oraz budynków, a także podatku od czynności cywilnoprawnych. Wydatki 
z budżetu przeznaczane będą na: infrastrukturę techniczną. 


