Uchwała Nr XXXIII/216/08
Rady Miasta Kościerzyna
z dnia 25 czerwca 2008 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
fragmentu miasta Kościerzyna terenów w rejonie ulicy Teodora Bolduana.
Na podstawie: art. 20 w związku z art. 14 ust. 8, art. 15, art. 16 ust. 1, art. 17, art. 29 i art.34 ust. 1
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z 2003r.
Nr 80, poz. 717, zm.: z 2004r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz.1492 i z 2005r. Nr 113 poz. 954, Nr 130
poz. 1087), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie
wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. Nr
164, poz. 1587) i art.18, ust.2, pkt. 5, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, zm.: z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr
113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568,
z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, Nr 167 poz. 1759, oraz z 2005 r. Nr 172 poz. 1441).
W wykonaniu uchwały nr XXV/165/04 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 26 maja 2004r.
w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
fragmentów miasta Kościerzyna: części działki nr 22/39 i 424 obręb 5 przy ulicy Teodora
Bolduana.

Rada Miasta Kościerzyna
na wniosek Burmistrza Miasta Kościerzyna
uchwala co następuje :
Rozdział 1.
Przepisy ogólne
§ 1.
1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, którego ustalenia są zgodne ze
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kościerzyna ”.
2. Obszar objęty planem o powierzchni ok. 1,57 ha, położony jest w rejonie ul. Teodora
Bolduana.
3. Granice planu stanowią granice geodezyjne działki nr 22/41 i 22/40.
§ 2.
1. Integralną częścią uchwały jest:
1) Załącznik nr 1 do uchwały zawierający rysunek planu w skali 1:1000
2) Załącznik nr 2 do uchwały zawierający rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag do
projektu planu;
3) Załącznik nr 3 do uchwały zawierający rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych
w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy
oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

2. Część tekstowa uchwały składa się z następujących rozdziałów:
1) Rozdział 1 – Przepisy ogólne zawierające m.in. wyjaśnienie zasad konstrukcji planu oraz
definicje terminów użytych w planie;
2) Rozdział 2 – Ustalenia szczegółowe
3) Rozdział 3 – Ochrona gruntów rolnych i leśnych;
4) Rozdział 4 – Przepisy końcowe.
§ 3.
Na terenie objętym planem obowiązują następujące definicje terminów użytych w planie:
1) nośnik reklamowy
a) reklama wbudowana - rozumie się przez to miejsce lub element, nie przewidziany
pierwotnie, umieszczony na obiekcie budowlanym, wykorzystywany do ekspozycji reklam,
napisów i elementów dekoracyjnych. Szyld o powierzchni do 0,3 m2 nie jest reklamą
wbudowaną,
b) reklama wolno stojąca - rozumie się przez to obiekt budowlany przeznaczony do
ekspozycji reklam, napisów i elementów dekoracyjnych, także obiekt budowlany sam będący
reklamą;
2) obiekt o dużym zatrudnieniu – rozumie się przez to obiekt o zatrudnieniu powyżej 30 osób;
3) teren elementarny – rozumie się przez to fragment obszaru gminy / miejscowości
wydzielony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, dla którego sformułowane są
ustalenia szczegółowe planu;
4) zagospodarowanie tymczasowe - rozumie się przez to sposób wykorzystania i urządzenia
terenu, a także sposób użytkowania obiektu dopuszczone na czas określony, tj. do czasu ich
zagospodarowania zgodnie z planem. Zasady tymczasowego zagospodarowania określają
ustalenia planu.
§ 4.
1. Obszar objęty planem dzieli się na tereny elementarne, czyli wyróżnione na rysunku planu
liniami rozgraniczającymi tereny o różnym przeznaczeniu. Podział obszaru objętego planem na
tereny elementarne jest spójny i rozłączny, co oznacza, że wszystkie części obszaru objętego
planem należą do któregoś z terenów elementarnych i żadna część nie należy równocześnie do
dwóch terenów elementarnych.
2. Każdy teren elementarny jest oznaczony w tekście i na rysunku planu numerem, gdzie określa
się, kolejny numer terenu elementarnego oraz przeznaczenie terenu.
3. Liniami rozgraniczającymi wewnętrznego podziału wyróżnia się w planie wydzielenia
wewnętrzne, tj. fragmenty terenu elementarnego, dla których sformułowano dodatkowe ustalenia
szczegółowe dotyczące zasad zagospodarowania lub określono ściśle ustalony sposób
użytkowania i zagospodarowania. Podział terenu elementarnego na wydzielenia wewnętrzne nie
jest spójny ani rozłączny: mogą istnieć fragmenty terenu nie należące do żadnego z wydzieleń
wewnętrznych, mogą też istnieć fragmenty terenu należące równocześnie do dwu i więcej
wydzieleń wewnętrznych.
4. Każdy teren wydzielenia wewnętrznego wyróżniony na rysunku planu liniami
rozgraniczającymi wewnętrznego podziału oznaczony jest w tekście i na rysunku planu
numerem, na który składa się:
1) numer terenu elementarnego, w którym teren wydzielenia wewnętrznego jest położony;
2) numer ustalenia szczegółowego obowiązującego wyłącznie na tym terenie;
3) kolejny numer wydzielenia wewnętrznego;

4) funkcja dla której rezerwuje się teren.
§ 5.
1. Teren objęty planem jest oznaczony w tekście i na rysunku planu gdzie określa się:
przeznaczenie terenu,
2. Ustalenie przeznaczenia terenu nie wyklucza możliwości lokalizacji na nim innych funkcji na
zasadach określonych w ustaleniach szczegółowych.
§ 6.
Dla terenu objętego planem określa się:
1) przeznaczenie terenu;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
5) ustalenia dotyczące przestrzeni publicznych;
6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu;
7) sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na
podstawie odrębnych przepisów;
8) scalanie i podział nieruchomości;
9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu;
10) ustalenia dla systemów komunikacji, zasady ich modernizacji i rozbudowy, obsługa
komunikacyjna terenu;
11) ustalenia dla systemów infrastruktury technicznej, zasady ich modernizacji i rozbudowy;
12) sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenów;
13) stawka procentowa służąca naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tzw. opłaty planistycznej).
§ 7.
1. Rysunek planu stanowiący załącznik nr 1 do uchwały zawiera następujące oznaczenia:
1) granica obszaru objętego opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego;
2) oznaczenie terenu;
3) ustalenia przeznaczenia terenu: MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
4) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: oznaczenie
nieprzekraczalnej linii zabudowy;
5) ustalenia dla systemu komunikacji, w tym: KD – publiczna droga dojazdowa, KP – ciąg
pieszy;
6) ustalenia dla systemów infrastruktury technicznej:
zaopatrzenie w energię elektryczną: E – tereny urządzeń zaopatrzenia w energię elektryczną –
istniejąca stacja transformatorowa;
2. Przebieg linii rozgraniczających dla celów opracowań geodezyjnych należy określać zgodnie
z przebiegiem istniejących granic działek. W przypadku przebiegu linii rozgraniczających nie po
istniejących granicach działek, należy go określać poprzez odczyt graficzny osi linii z rysunku
planu.

Rozdział 2.
Ustalenia szczegółowe
§ 8.
Ustalenia dla terenu 01.MN
1. Przeznaczenie terenu
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2) dopuszcza się:
a) lokalizację usług jako lokali wbudowanych, przy czym powierzchnia użytkowa lokalu
usługowego nie może przekroczyć 80m2,
b) lokalizację zabudowy w postaci budynków wolnostojących lub bliźniaczych,
c) lokalizację budynków zamieszkania zbiorowego zaspakajających specyficzne potrzeby
mieszkaniowe jak: dom dziecka, dom rencisty, klasztor,
3) wyklucza się: lokalizację obiektów o dużym zatrudnieniu,
4) rezerwacja terenu:
a) oznaczonego na rysunku planu jako wydzielenie wewnętrzne 01/1.1.E dla stacji
transformatorowej,
b) oznaczonego na rysunku planu jako wydzielenie wewnętrzne 01/1.2.KP i 01/1.3.KP dla
ciągów pieszych o szerokości minimum 4m.
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) zasady lokalizacji nośników reklamowych:
a) wyklucza się lokalizację reklam wolnostojących,
b) dopuszcza się lokalizację reklam wbudowanych o powierzchni maksymalnej 3m2,
c) na całym terenie elementarnym obowiązuje zakaz umieszczania reklam emitujących światło
pulsujące mogące zakłócać warunki mieszkaniowe w bezpośrednim sąsiedztwie;
2) dla ogrodzeń ustala się:
a) wyklucza się stosowanie ogrodzeń w postaci prefabrykowanych przęseł betonowych,
b) ogrodzenie nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i zwierząt.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:
1) w granicach planu nie występują obszary i obiekty prawnie chronione;
2) wyklucza się lokalizowania na terenie objętym planem działalności i przedsięwzięć
uciążliwych, tj:
a) mogących spowodować zanieczyszczenie środowiska, tj emisję, która jest szkodliwa dla
zdrowia ludzi lub stanu środowiska, powoduje szkodę w dobrach materialnych lub koliduje
z innymi, uzasadnionymi sposobami korzystania ze środowiska,
b) wymagających instalacji mogących powodować przekroczenia standardów jakości
środowiska,
c) związanych ze stosowaniem substancji stanowiących szczególne zagrożenie dla środowiska,
d) w przypadku awarii powodujących zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi;
3) zasięg uciążliwości dla środowiska działalności gospodarczej, prowadzonej na danym terenie,
winien być bezwzględnie ograniczony do granic obszaru, do którego inwestor posiada tytuł
prawny, a znajdujące się w nim pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, winny być
wyposażone w środki techniczne ochrony przed tymi uciążliwościami.
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:
w granicach terenu elementarnego nie występują zabytki w rozumieniu przepisów odrębnych.
5. Ustalenia dotyczące przestrzeni publicznych: nie ustala się ustaleń szczegółowych.
6. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) ustala się oznaczone na rysunku planu linie zabudowy:

a) nieprzekraczalną w odległości 8m od linii rozgraniczającej dróg gminnych,
b) nieprzekraczalną w odległości 6m od linii rozgraniczających dla nowych dojazdów
realizowanych po uchwaleniu planu,
2) ustala się wskaźniki i parametry zagospodarowania terenu:
a) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: maksymalnie 0,2,
b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 60%;
3) ustala się parametry i wskaźniki kształtowania nowej zabudowy:
a) ilość kondygnacji: maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne, w tym poddasze dla dachów
skośnych oraz maksymalnie 1 kondygnacja podziemna,
b) wysokość zabudowy: wysokość najwyższego punktu głównej kalenicy dachu – max. 8,5m,
c) wysokość posadowienia parteru w stosunku do średniej rzędnej terenu wokół budynku
maksymalnie: 0,8m,
d) elewacje: cegła licowa, okładziny ceramiczne klinkierowe, drewno, tynki,
e) kolorystyka elewacji: wyklucza się rażące i jaskrawe kolory,
f) kształt dachu: dla dachów skośnych główne połacie dachu dwuspadowe, główna kalenica
dachu równoległa do frontu działki lub płaski,
g) kąt nachylenia połaci dachowych: 0-22º lub 35º-45º,
h) kolorystyka pokrycia dachu: w tonacji dachówki ceramicznej, szarości i czerni,
7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie
odrębnych przepisów:
nie występują tereny i obiekty podlegające ochronie na podstawie odrębnych przepisów.
8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
1) ustala się następujące parametry nowo wydzielanych działek:
a) minimalna powierzchnia: 800m2,
b) szerokość frontów: minimalna 20m, maksymalna: dowolna
c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: zbliżony do 90 stopni.
2) plan nie uruchamia procedury scalenia i podziału nieruchomości zgodnie z przepisami
odrębnymi.
9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:
obowiązuje zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych.
10. Obsługa komunikacyjna:
1) obsługa komunikacyjna z: istniejących dróg publicznych przyległych do terenu objętego
planem, drogi 02.KD;
2) dopuszcza się wydzielenie nowych dróg publicznych i dojazdów na następujących zasadach:
a)
dla obsługi co najmniej trzech działek budowlanych szerokość minimum 8m w liniach
rozgraniczających,
b)
dla obsługi nie więcej niż dwóch działek budowlanych szerokość minimum 6m w liniach
rozgraniczających,
c)
obowiązuje opracowanie koncepcji obsługi komunikacyjnej dla całego terenu objętego
planem;
3) obowiązuje zachowanie następujących wskaźników miejsc parkingowych:
a) dla zabudowy mieszkaniowej 1 miejsce na 1 mieszkanie,
b) dla innych obiektów nie mniej niż 1 miejsce na 30 m2 powierzchni użytkowej obiektu
i 1 miejsce postojowe na trzech zatrudnionych,
c) lokalizacja miejsc postojowych na terenie własnym inwestora
11. Infrastruktura techniczna:
1) linie rozgraniczające dojazdów, ciągów pieszych wyznaczają korytarze infrastruktury
technicznej;

2) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu wyznaczają pasy techniczne
w korytarzach infrastruktury technicznej niezbędne dla prowadzenia sieci uzbrojenia terenu
usytuowanych poza korytarzami infrastruktury technicznej w pasach określonych liniami
rozgraniczającymi dojazdów oraz ciągów pieszych;
3) zasady obsługi:
a)
zaopatrzenie w wodę: z istniejącej sieci wodociągowej na warunkach gestora,
b)
odprowadzenie ścieków: do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej na warunkach gestora,
c)
odprowadzenie wód deszczowych zagospodarowanie: w granicach własnych działki,
d)
energia elektryczna: zaopatrzenie w energię elektryczną będzie się odbywać z istniejących
sieci,
e)
energia cieplna: z nisko emisyjnych lub nieemisyjnych źródeł indywidualnych lub z sieci,
f) usuwanie odpadów: obowiązuje utylizacja odpadów stałych poza terenem objętym planem,
z zaleceniem segregacji odpadów;
4) wszelkie włączenia sieci projektowanych do sieci istniejących należy projektować na
warunkach gestorów sieci;
5) wszelkie kolizje i zbliżenia z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem technicznym należy
uzgodnić z właściwym gestorem sieci.
12. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenów:
na całym terenie obowiązuje zakaz lokalizacji zagospodarowania tymczasowego, zakaz nie
dotyczy dotychczasowego wykorzystania terenu do czasu jego zagospodarowania zgodnie
z ustaleniami planu.
13. Stawka procentowa: Dla terenu oznaczonego jako wydzielenie wewnętrzne 01/1.1.E,
01/1.2.KP i 01/1.3.KP nie dotyczy, a dla pozostałej części terenu elementarnego 01.MN ustala się
stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości: 30%.
§ 9.
Ustalenia szczegółowe dla terenu 02.KD.
1. Przeznaczenie terenu: droga publiczna klasy D (dojazdowa) w terenie zabudowanym.
2. Parametry i wyposażenie:
1) szerokość: w liniach rozgraniczających 10m, zgodnie z rysunkiem planu;
2) przekrój drogi: 1x2 tj. droga jednojezdniowa, dwupasowa;
3) szerokość pasów ruchu: minimalnie 2,5m;
4) elementy wyposażenia: chodnik co najmniej jednostronnie;
3. Inne ustalenia:
1) zasady ochrony środowiska i przyrody: obowiązuje odprowadzenie wód opadowych do
kanalizacji deszczowej.
4. Stawka procentowa: nie dotyczy.
Rozdział 3.
Ochrona gruntów rolnych i leśnych.
§ 10.
Teren objęty planem jest objęty zgodą uzyskaną przy sporządzaniu miejscowego planu, który
utracił moc na podstawie art. 67 ustawy, o której mowa w art. 88 ust. 1 ustawy z dnia
27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Rozdział 4.
Przepisy końcowe
§ 11.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Miasta Kościerzyna
Andrzej Gierszewski

Uzasadnienie
Projekt miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego opracowany został
na podstawie uchwały nr XXV/165/04 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 26 maja 2004r.
w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego fragmentów miasta Kościerzyna: cz. dz. nr 22/39 i 424 obręb 5 przy ulicy
Teodora Bolduana.
Aktualne nr działek w granicach opracowania planu 22/41 i 22/40 wynikają ze zmian
w ewidencji gruntów w związku z podziałem działki nr 22/39.
Granice terenu objętego niniejszym projektem miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obejmuje obszar o powierzchni około 1,57 ha. Granice opracowania stanowi
granica geodezyjna działek nr 22/41 i 22/40.
Plan miejscowy przewiduje na terenie opracowania lokalizację zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej w zabudowie wolnostojącej lub bliźniaczej.
Plan miejscowy przewiduje na terenie opracowania lokalizację zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej w zabudowie wolnostojącej lub bliźniaczej, która stanowi kontynuacje
zainwestowania w sąsiedztwie. W planie wyznaczony została układ komunikacyjny
obsługujący teren planu, a zarazem stwarzający możliwość lepszego funkcjonowania
terenów przyległych.
Przyjęte w planie rozwiązania są zgodne z polityką miasta przyjętą w Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kościerzyna.

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXXIII/216/08 Rady Miasta w Kościerzynie z dnia 25 czerwca 2008 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
fragmentów miasta Kościerzyna terenów w rejonie ulicy Teodora Bolduana.
Rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu planu
dotyczy miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego zgodnie z uchwałą
nr XXV/165/04 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 26 maja 2004r. w sprawie przystąpienia
do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego fragmentów miasta
Kościerzyna: części działki nr 22/41 i 424 obręb 5 przy ulicy Bolduana.
Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko ukazało się:
a) w lokalnej prasie
b) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Kościerzyna,
c) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kościerzyna.
Projekt planu został wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 28.03.2008 r.
do 18.04.2008 r. W dniu 17.04.2008 r. odbyła się dyskusja publiczna nad przyjętymi
w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami. Termin
składania uwag do projektu planu upłynął z dniem 02.05.2008 r.
W okresie przewidzianym do składania uwag do projektu planu po wyłożeniu do publicznego
wglądu wpłynęła jedna uwaga do projektu planu, która została uwzględniona.
Lista nieuwzględnionych uwag nie zawiera żadnych pozycji.

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXXIII/216/08 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 25 czerwca 2008 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
fragmentów miasta Kościerzyna, terenów w rejonie ulicy Teodora Bolduana
zawierający rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz
zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej
I. Zadania własne gminy
Do zadań własnych gminy z zakresu infrastruktury technicznej, finansowanych z udziałem
środków z budżetu gminy zalicza się:
1) budowę dróg gminnych wraz z ich oświetleniem,
2) budowę wodociągów i urządzeń wodociągowych,
3) budowę kanalizacji sanitarnej z urządzeniami,
4) budowę kanalizacji deszczowej z urządzeniami,
Przepisom o finansach publicznych podlegają inwestycje, które realizowane są z udziałem
środków publicznych zdefiniowanych w art. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych (tj. Dz.U. z 2005r. nr 249 poz. 2104) oraz środków pochodzących z funduszy
strukturalnych UE.
Pozostałe zadania własne gminy z zakresu infrastruktury technicznej, określone w art. 7 ust.
1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142
poz. 1591), jak:
1) zaopatrzenie w energię elektryczną,
2) zaopatrzenie w energię cieplną,
3) zaopatrzenie w gaz,
podlegają dodatkowo regulacjom ustawy Prawo energetyczne. Zaopatrzenie w te media
realizują przedsiębiorstwa energetyczne. Inwestycje z zakresu zaopatrzenia nie są
finansowane z udziałem środków z budżetu gminy. Wskazane w ustawie Prawo
energetyczne zadania własne gminy, finansowane z jej budżetu, obejmują wykonanie
oświetlenia dróg, tych których gmina jest zarządcą - czyli dróg gminnych.
II. Budowa dróg gminnych.
W granicach planu przeznacza się teren oznaczony jako 02.KD pod drogę gminną
stanowiący przedłużenie ul. Teodora Bolduana.
Do układu dróg gminnych mogą być zaliczone inne drogi, zgodnie z odpowiednimi
uchwałami Rady Miejskiej.
III. Uzbrojenie terenu
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu zaopatrzenia w wodę:
a) obowiązuje zaopatrzenie w wodę projektowanej zabudowy poprzez rozbudowę
istniejącego miejskiego systemu wodociągowego,
b) wodę dla celów p.poż. zapewnia się z istniejącej i projektowanej sieci wodociągowej,
uzbrojonej w hydranty,

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu kanalizacji sanitarnej:
a) należy dążyć w razie możliwości do wyprzedzającego w stosunku do wprowadzonego
zainwestowania realizowania kanalizacji sanitarnej,
b) przewiduje się realizację kanalizacji sanitarnej dla nowoprojektowanej zabudowy,
c) kanały sanitarne lokalizuje się w liniach rozgraniczających dróg i dojazdów
lub pasach technicznych infrastruktury.
Główne elementy rozbudowy systemu kanalizacji deszczowej:
a) wody opadowe i roztopowe z powierzchni szczelnych z terenów komunikacji drogowej,
z powierzchni placów utwardzonych związanych z obsługą transportu oraz terenów
o innym użytkowaniu powodującym zanieczyszczenie wód opadowych – przed
odprowadzeniem do gruntu i wód powierzchniowych wymagają oczyszczenia zgodnie
z obowiązującymi przepisami,
b) wody opadowe lub roztopowe pochodzące z dachów oraz powierzchni innych
niż powierzchnie, o których mowa w punkcie a), mogą być wprowadzane do wód lub
do ziemi,
Wodociągi i przewody kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej realizowane:
1. ze środków budżetowych gminy,
2. istnieją możliwości ubiegania się o dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE
(w zakresie budowy dróg oraz uzbrojenia pozostającego w gestii gminy).
Zaopatrzenie w ciepło:
przewiduje się możliwość podłączenie nowej zabudowy do sieci miejskiej.
Linie elektroenergetyczne oraz ewentualne gazociągi realizowane przez przedsiębiorstwa
energetyczne posiadające stosowne koncesje.

