UCHWAŁA Nr 27/IV/2006
RADY MIEJSKIEJ w MIASTKU
z dnia 28 kwietnia 2006 roku
w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
KUJAWSKA
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591; zmiany: Dz. U. z 2002r.
Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271; z
2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 116 poz. 1203; z 2005r. Nr 172 poz
1441, z 2006r. Nr 17 poz. 128 ) oraz na podstawie art. 3 art. ust. 1, art. 15, art. 17, art. 20,
art. 29, art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; zmiany: Dz. U. z 2004r. Nr 6 poz.41, Nr
141 poz. 1492; Dz. U. z 2005r. Nr 113 poz.954, Nr 130 poz. 1087, Dz. U. z 2006r. Nr 45
poz.319 ),
po stwierdzeniu zgodności z postanowieniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Miastko,

Rada Miejska w Miastku uchwala, co następuje:
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1.
Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego KUJAWSKA, zwany
dalej “planem”, dla obszaru, którego granice oznaczone są na rysunku planu.
§ 2.
Plan wyrażony jest w formie ustaleń stanowiących treść uchwały oraz ustaleń graficznych na rysunku planu pod nazwą: „KUJAWSKA miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego”, wykonanym na mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:1000.
§ 3.
1)
2)

Załącznikami do uchwały są:
rysunek planu – załącznik nr 1,
rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania - załącznik nr 2.

§ 4.
1. Ustalenia graficzne rysunku planu obowiązują w dokładności możliwej do odczytania w
skali rysunku.
2. Przez użyte w uchwale określenie „tereny” należy rozumieć tereny o różnym przeznaczeniu i sposobie zagospodarowania, rozgraniczone liniami o grubości 1,5 mm. Wiążące

jest położenie osi linii; w przypadku pokrywania się linii z granicą ewidencyjną nieruchomości, miarodajny jest odpowiedni odcinek tej granicy.
3. Ustalenia graficzne w postaci linii przerywanych – linii podziałów wewnętrznych, obowiązują zgodnie z ustaleniami szczegółowymi w § 6 uchwały.
4. Symbolom umieszczonym na rysunku planu odpowiadają odpowiednio symbole ustaleń uchwały.

Rozdział 2
Ustalenia w zakresie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu oraz
kształtowania zabudowy
§ 5.
Ustalenia ogólne
1. Obszar objęty planem, zwany dalej „obszarem”, przeznacza się na zagospodarowanie mieszkaniowe jednorodzinne i usługowe oraz obsługujące je drogi.
2. W obszarze rozgranicza się tereny: 1) obejmujące zagospodarowanie wyłącznie
mieszkaniowe jednorodzinne, oznaczone na rysunku planu symbolem 1MN, 2) obejmujące
zagospodarowanie mieszkaniowe jednorodzinne z usługami nieuciążliwymi, oznaczone na
rysunku planu symbolem 2MN/U, 3) obejmujące zagospodarowanie mieszkaniowe jednorodzinne z usługami, bez usług lub wyłącznie usługowe, oznaczone na rysunku planu symbolami 3MN/U i 4 MN/U, 4) pasów drogowych ulic, oznaczonych na rysunku planu symbolami
KDL, KDD i KDW oraz w uzupełnieniu, 5) teren zieleni, oznaczony na rysunku planu symbolem ZP.
3. Głównym warunkiem uzyskania pożądanych efektów harmonijnego zagospodarowania obszaru jest realizacja z utrzymaniem ustalonego w planie reżimu zabudowy, którego
podstawowymi wyznacznikami są linie zabudowy, wysokość budynków i kształt dachów, a
także zieleń towarzysząca zabudowie.
4. Zabudowa mieszkaniowa i mieszkaniowo-usługowa powinna spełniać następujące
warunki:
1) budynki parterowe, z niskim parterem; poziom posadzki parteru nie powinien przekraczać 60 cm ponad poziomem terenu,
2) dachy symetryczne dwuspadowe, o kącie nachylenia połaci 450 (+/-30), z okapami o
szerokości nieprzekraczającej 60 cm, z kalenicami budynków mieszkalnych prostopadłymi do ulic, z których działki mają dojazd główny,
3) szerokość budynków, związana z rozpiętością dachów: do 9 m; zwiększenie szerokości powinno być zastępowane rozczłonkowaniem rzutu budynku z zastosowaniem ryzalitu lub skrzydła, przykrytego dachem ustawionym prostopadle do dachu głównego;
4) pokrycie dachów dachówką ceramiczną lub materiałem dachówkopodobnym,
5) obowiązująca forma dachów na budynkach gospodarczych, jak na budynkach podstawowych funkcji, tj. odpowiednio: mieszkalnych lub usługowych,
6) usytuowanie budynków z uwzględnieniem nieprzekraczalnej linii zabudowy, oznaczonej na rysunku planu; linię zabudowy może przekraczać do 1,5 m jedynie oszklony
lub ażurowy ganek o szerokości do 3,0 m i schody zewnętrzne głównego wejścia do
budynku mieszkalnego, także schody na w/w ganek,
7) budynki mogą posiadać poddasza użytkowe, a w miarę możliwości gruntowowodnych mogą być także podpiwniczone,
8) garaże na działkach mogą być wbudowane i dobudowane do budynku podstawowego
na działce lub stanowić usytuowany oddzielnie budynek,
9) na działce mogą być wybudowane tylko dwa budynki: mieszkalny lub mieszkalnousługowy i garażowy lub gospodarczy,
10) przy granicy między dwiema działkami o podobnym przeznaczeniu mogą być wybudowane tylko budynki garażowe lub gospodarcze, jeśli zostanie spełniony warunek

budowy po obu stronach granicy budynków jednakowej wielkości; zalecane jest, żeby
oba budynki miały wspólną, jednolitą formę architektoniczną, a co najmniej jednolity
dach,
11) w przypadku połączenia działek dla realizacji jednego zagospodarowania, zasady
związane z odległościami od granic dotyczą tylko granic zewnętrznych połączonych
działek,
12) w granicach każdej z działek lub na wydzielonym terenie powinny znajdować się
miejsca postojowe dla samochodów w ilości niezbędnej i wystarczającej dla użytkowników poszczególnych działek,
13) ogrodzenia o prostych formach, metalowe siatkowe i prętowe lub drewniane, od strony terenu publicznego powinny być obowiązkowo osłonięte żywopłotem lub wtopione
w żywopłot; żywopłot powinien być posadzony w granicach działki; zaleca się także
stosowanie żywopłotów w ogrodzeniach między działkami;
14) obowiązuje zakaz stosowania prefabrykowanych ogrodzeń żelbetowych.
§ 6.
Ustalenia szczegółowe dotyczące rozgraniczonych terenów
1. 1MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; w przypadku podziału terenu
na cztery działki budowlane obowiązuje podział oznaczony na rysunku planu liniami podziałów wewnętrznych; teren może być także podzielony na mniejszą ilość działek, lecz co najmniej dwie; najmniejsza działka nie może być mniejsza od oznaczonej na rysunku planu;
2
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powierzchnia zabudowy działek o pow. do 1000 m nie powinna przekraczać 120 m , działek
2
2
2
1000 – 2000 m - odpowiednio 170 m i działek ponad 2000 m - odpowiednio 220 m2; działki
mogą być odpowiednio powiększone przez przedłużenie kosztem powierzchni terenu
4MN/U; dostęp z drogi KDW.
2. 2MN/U - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami nieuciążliwymi;
usługi funkcjonujące przy mieszkaniu, w budynku mieszkalnym, powinny mieć charakter dający się pogodzić z funkcją mieszkalną, jak gabinety lekarskie, małe pracownie artystyczne
lub rzemieślnicze itp.; w przypadku podziału terenu na sześć działek budowlanych obowiązuje podział oznaczony na rysunku planu liniami podziałów wewnętrznych; teren może być także podzielony na mniejszą ilość działek, lecz co najmniej trzy; najmniejsza działka nie może
być mniejsza od oznaczonej na rysunku planu; powierzchnia zabudowy działek o pow. do
1000 m2 nie powinna przekraczać 150 m2, działek 1000 – 2000 m2 odpowiednio 200 m2 i
działek ponad 2000 m2 odpowiednio 250 m2; część działek może być odpowiednio powiększona, kosztem powierzchni terenu 3MN/U do przedłużenia linii rozgraniczającej wzdłuż terenu KDW, jak oznaczono linią podziału wewnętrznego terenu 3MN/U na rysunku planu; na
terenie powinna być ustanowiona służebność w zakresie infrastruktury technicznej dla gazociągu w pasie wzdłuż ul. Kujawskiej (KDL); dostęp główny z ulicy Kujawskiej (KDL) i dodatkowo w części z drogi KDW i KDD.
3. 3MN/U – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami, bez usług lub
wyłącznie usługowej z usługami nieuciążliwymi; w przypadku zabudowy jednorodzinnej obowiązują zasady zabudowy jak dla 1MN; w przypadku zabudowy jednorodzinnej z usługami
obowiązują zasady zabudowy jak dla 2MN; w przypadku zabudowy wyłącznie usługowej
obowiązują zasady zabudowy jak dla 2MN i zasady jej kształtowania ustalane w § 5 ust. 4;
teren, podobnie jak teren 4MN/U, może stanowić także część zagospodarowania usługowego pozostałej części działki nr 233/3, położonej poza granicami obszaru planu, z zagospodarowaniem ustalanym w odrębnym planie miejscowym dla sąsiedniego obszaru; część terenu,
wg oznaczonego podziału wewnętrznego, może być przeznaczona na powiększenie terenu
2MN/U; z terenu może być wydzielona działka o powierzchni do 25 m2, granicząca z pasem
drogowym KDD na budowę stacji transformatorowej; poza tym teren nie podlega podziałowi;
dostęp z drogi KDD.
4. 4MN/U - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami, bez usług lub
wyłącznie usługowej z usługami nieuciążliwymi; możliwość wykorzystania terenu w całości

na powiększenie działek terenu 1MN, poza tym teren nie podlega podziałowi; w przypadku
zabudowy jednorodzinnej obowiązują zasady zabudowy jak dla 1MN; w przypadku zabudowy
jednorodzinnej z usługami obowiązują zasady zabudowy jak dla 2MN; w przypadku zabudowy wyłącznie usługowej obowiązują zasady zabudowy jak dla 2MN i zasady jej kształtowania
ustalane w § 5 ust. 4; teren, podobnie jak teren 3MN/U, może stanowić także część zagospodarowania usługowego pozostałej części działki nr 233/3, położonej poza granicami obszaru planu, z zagospodarowaniem ustalanym w odrębnym planie miejscowym dla sąsiedniego obszaru; z terenu może być wydzielona działka o powierzchni do 25 m2, granicząca z
pasem drogowym KDL na budowę stacji transformatorowej; dostęp z drogi KDL.
5. ZP – teren zieleni publicznej; część większego założenia zieleni parkowej, położonego poza obszarem planu; teren w całości lub w odpowiedniej części może być przeznaczony na budowę stacji transformatorowej; teren może stanowić także część zagospodarowania o innej funkcji, dla której zostanie przeznaczony przyległy teren w planie miejscowym
lub w decyzji administracyjnej.
6. KDL – teren drogi publicznej, ulicy lokalnej; minimalna szerokość pasa drogowego –
12,0 m; podziemne sieci i urządzenia infrastruktury technicznej bez wydzielenia pasa technicznego.
7. KDD - teren drogi publicznej, istniejącej ulicy dojazdowej; podziemne sieci i urządzenia infrastruktury technicznej bez wydzielenia pasa technicznego.
8. KDW – teren drogi wewnętrznej, pieszo-jezdnej, obsługującej tereny 1MN i 2MN/U;
podziemne sieci i urządzenia infrastruktury technicznej bez wydzielenia pasa technicznego.

Rozdział 3
Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej i obrony cywilnej
§ 7.
Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej
1. Zaopatrzenie w wodę ze zbiorowych urządzeń wodociągowych miasta Miastko, rozbudowaną siecią wodociągową w planowanych i istniejących ciągach komunikacyjnych KDL,
KDW i KDD oraz sieci wodociągowej przebiegającej w ul. Kujawskiej.
2. Odprowadzenie ścieków bytowych: z północnej części obszaru rozbudowaną siecią
kanalizacji sanitarnej w ul. Podhalańskiej i Kujawskiej i włączenie jej do sieci kanalizacyjnej
w ul. Kujawskiej; z pozostałej części obszaru rozbudowaną siecią kanalizacji sanitarnej w
planowanych ciągach dróg KDL i KDW i włączenie jej do sieci kanalizacyjnej w ul. Śląskiej;
dalej istniejącym systemem grawitacyjno – tłocznym przesyłane będą na oczyszczalnię ścieków Miastko - Węgorzynko.
3. Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych siecią kanalizacji deszczowej planowaną do wykonania w ciągach komunikacyjnych do pobliskich rowów melioracyjnych. Dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z dachów i powierzchni szczelnych wewnętrznych dróg i placów na własny nieutwardzony teren z zachowaniem naturalnego spływu.
4. Gromadzenie powstających odpadów komunalnych w szczelnych pojemnikach, z
uwzględnieniem możliwości ich segregacji, a następnie za pośrednictwem koncesjonowanego przedsiębiorstwa wywozić na składowisko odpadów.
5. Powstające odpady inne niż komunalne, w tym odpady niebezpieczne gromadzić i
wywozić w sposób określony w przepisach prawa miejscowego (plan gospodarki odpadami
dla miasta Miastka).
6. Zaopatrzenie w ciepło do ogrzewania budynków i ciepłą wodę użytkową z kotłowni indywidualnych wyposażonych w urządzenia na energię elektryczną lub wykorzystujące do
spalania paliwa niskoemisyjne np. gaz płynny, gaz ziemny, olej opałowy, surowce odnawialne itp. Do przygotowania posiłków wykorzystywać energię elektryczną lub paliwa gazowe.

7. Zaopatrzenie w gaz z realizowanej sieci gazowej w ciągach dróg: KDL, KDD KDW
oraz w pasie terenu 2MN/U przylegającym do ul. Kujawskiej.
8. Zaopatrzenie w energię elektryczną przyłączami do istniejących i projektowanych w
obszarze sieci oraz urządzeń. Na potrzeby ewentualnej budowy stacji transformatorowej
ustala się możliwość wydzielenia odpowiedniej działki z terenów 3MN/U, 4MN/U i ZP.
§ 8.
Ustalenia w zakresie obrony cywilnej
1. Wskazuje się przyległą ulicę Kujawską, połączoną z drogą krajową nr 20, jako drogę
ewakuacji na wypadek klęsk żywiołowych, katastrof lub wojny.
2. Dla zapewnienia zaopatrzenia ludności obszaru planu w nieskażone źródła wody pitnej w warunkach specjalnych (okresu ograniczonych dostaw) wskazuje się studnię awaryjnego ujęcia Ogrodowa.
3. Oświetlenie zewnętrzne i wewnętrzne obiektów projektować należy w sposób umożliwiający szybkie przystosowanie ich do potrzeb obrony cywilnej.

Rozdział 4
Ustalenia w zakresie ochrony środowiska
§ 9.
1. Zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (z wyłączeniem obiektów infrastruktury technicznej i komunikacji).
2. Dopuszczalny poziom hałasu na terenach oznaczonych MN i MN/U nie może przekroczyć wartości ustalonych dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
3. Powierzchnie biologicznie czynne terenów zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo
usługowej powinny stanowić, co najmniej 60% powierzchni działki.
4. Zagospodarowanie zielenią wszystkich powierzchni biologicznie czynnych.
5. Obowiązek wykonania badań geotechnicznych określających szczegółowe warunki
posadowienia obiektów budowlanych.

Rozdział 5
Postanowienia końcowe
§ 10.
Na cele nierolnicze i nieleśne, wymienione w § 4 ust.1 przeznacza się użytki rolne Ps VI
wytworzone z gleb pochodzenia mineralnego, o łącznej powierzchni 0,0985 ha.
§ 11.
Ustala się stawkę, w wysokości 30%, służącą naliczeniu jednorazowej opłaty, z tytułu
wzrostu wartości nieruchomości objętych planem i utworzonych na podstawie planu.
§ 12.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miastka.
§ 13.
Uchwała wchodzi w życie w 30 dni od daty opublikowania jej w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.

