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UCHWAŁA Nr …….  
Rady Miejskiej w Lęborku 

z dnia ……………. 
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

dla obszaru w rejonie ulic Myśliwskiej i Tatrzańskiej w Lęborku 
 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 5, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity  
Dz. U. z 2022 r. poz. 559, ze zmianami), art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 503, ze zmianami) oraz w wykonaniu Uchwały Nr XXV-399/2021 Rady 
Miejskiej w Lęborku z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Myśliwskiej i Tatrzańskiej w Lęborku, 

 
uchwala się, co następuje: 

 
§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą  
Nr XLVIII-505/2001 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 31 sierpnia 2001 roku (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 79 z dnia 
11 października 2001 roku, poz. 985) w zakresie obejmującym obszar w rejonie ulic: Myśliwskiej i Tatrzańskiej w Lęborku, 
po sprawdzeniu, że nie narusza on „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
Lęborka”, przyjętego Uchwałą Nr XXXIV-525/2018 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 25 maja 2018 roku. 
 
2. Granice terenu objętego zmianą planu są zgodne z załącznikiem Nr 3 do Uchwały Nr XXV-399/2021 Rady Miejskiej 
w Lęborku z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu. Powierzchnia obszaru 
objętego zmianą planu wynosi ok. 12,46 ha. Granice obszaru planu stanowią:  

a) od północy ulice Sudecka i Tatrzańska,  
b) od wschodu ul. Lubelska, południowe granice posesji położonych przy ul. Podhalańskiej, ul. Myśliwska, 
c) od południa i zachodu granica administracyjna miasta. 

 
3. Integralną częścią uchwały jest: 

1) Załącznik nr 1 do uchwały zawierający rysunek zmiany planu; 
2) Załącznik nr 2 do uchwały zawierający rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planu; 
3) Załącznik nr 3 do uchwały zawierający rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w zmianie planu 

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach 
ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych; 

4) Załącznik nr 4 do uchwały zawierający utworzony na podstawie art. 67a ustawy z dnia 27 marca 2003 roku 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zbiór danych, opisany metadanymi infrastruktury informacji 
przestrzennej w zakresie zagospodarowania przestrzennego. 

 
§ 2. 1. Część tekstowa uchwały składa się z następujących rozdziałów: 

1) Rozdział 1 – Ustalenia ogólne; 
2) Rozdział 2 – Ustalenia szczegółowe dla terenów elementarnych; 
3) Rozdział 3 – Przepisy końcowe. 

 
2. Rysunek zmiany planu, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały, zawiera następujące oznaczenia: 
1) granica obszaru objętego opracowaniem zmiany planu; 
2) linia rozgraniczająca tereny o różnym przeznaczeniu - tereny elementarne; 
3) linia rozgraniczająca tereny o różnych zasadach zagospodarowania - tereny wydzieleń wewnętrznych; 
4) oznaczenie terenów; 
5) przeznaczenie terenów: 

a) MW – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 
b) MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
c) MU – teren zabudowy mieszkaniowo - usługowej, 
d) UP – teren zabudowy usługowej, produkcyjnej i magazynowej; 

6) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz zasady kształtowania krajobrazu: 
a) ZU – zieleń urządzona, 
b) symbol szpaleru drzew; 

7) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:  
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- nieprzekraczalna linia zabudowy, 
8) ustalenia dla systemu komunikacji: 

a) KDL – teren drogi publicznej klasy L – lokalna, 
b) KDX - teren publicznego ciągu pieszo-jezdnego, 
c) symbol mostu; 

9) ustalenia dla systemów infrastruktury technicznej: 
a) IT -  teren obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej, 
b) Km - teren rowu melioracji wodnych do adaptacji w systemie kanalizacji deszczowej, 
c) przebieg rowu melioracji wodnych do adaptacji w systemie kanalizacji deszczowej. 

 
§ 3. 1. Obszar objęty planem dzieli się na tereny elementarne, czyli wyróżnione na rysunku zmiany planu liniami 
rozgraniczającymi tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania. Podział obszaru objętego zmianą 
planu na tereny elementarne jest spójny i rozłączny, co oznacza, że wszystkie części obszaru objętego zmianą planu 
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 zmiany planu symbolem zawierającym: 

1) numer jednostki terytorialnej, w której jest położony; 
2) kolejny numer terenu elementarnego; 
3) przeznaczenie terenu elementarnego. 

3. Liniami rozgraniczającymi wewnętrznego podziału wyróżnia się w zmianie planu fragmenty terenu elementarnego, 
dla których sformułowano dodatkowe ustalenia szczegółowe, dotyczące zasad zagospodarowania lub określono ściśle 
ustalony sposób użytkowania i zagospodarowania.  
4. Każdy teren wydzielenia wewnętrznego wyróżniony na rysunku zmiany planu liniami rozgraniczającymi wewnętrznego 
podziału oznaczony jest w tekście i na rysunku zmiany planu symbolem zawierającym: 

1) numer terenu elementarnego, w którym teren wydzielenia wewnętrznego jest położony; 
2) numer ustalenia szczegółowego obowiązującego wyłącznie na tym terenie. 

 
Rozdział 1 – Ustalenia ogólne 

§ 4. Przeznaczenie terenów: 
1. Ustala się przeznaczenie wyróżnionych w zmianie planu terenów:  
1) tereny przeznaczone w zmianie planu na cele zabudowy: 

a) dla terenów 01.23g.MW, 01.24a.MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 
b) dla terenów 01.23a.MN, 01.23c,MN, 01.23e.MN, 01.24b.MN, 01.24c.MN – tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej, 
c) dla terenów 01.23b.MU, 01.23d.MU, 01.23f.MU, 01.23i.MU – teren zabudowy mieszkaniowo - usługowej, 
d) dla terenu 01.23h.UP - teren zabudowy usługowej, produkcyjnej i magazynowej; 

2) tereny wyłączone z zabudowy w celu ochrony powiązań przyrodniczych: 23a/1.ZU, 23c/1.ZU – tereny zieleni 
urządzonej, jako wymagany w planie sposób zagospodarowania terenu; 
3) tereny systemu komunikacji, dla których ustalenia zawarte są w § 13: 

a) tereny przeznaczone na cele dróg publicznych, oznaczone w zmianie planu jako: KDL.01, KDL.02, KDL.03; 
b) tereny przeznaczone na cele publicznych ciągów pieszo-jezdnych oznaczone w zmianie planu jako: KDX.01, 

KDX.02; 
4) tereny przeznaczone na cele infrastruktury technicznej, oznaczone jako: 23c/2.IT, 24a/1.IT; 
5) tereny przeznaczone na cele urządzeń melioracji wodnych, oznaczone jako wydzielenia 23a/2.Km, 23b/1.Km 
i 23c/3.Km. 
2. Dla całego terenu objętego zmianą planu ustala się: 

1) wyklucza się wielkopowierzchniowe obiekty handlowe, to jest obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 
2000m2; 

2) w obiekcie świadczącym usługi, takie jak usługi gastronomii i usługi hotelarskie dopuszcza się usytuowanie 
browaru restauracyjnego. 

 
§ 5. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz zasady kształtowania krajobrazu: 
1) ustala się następujące zasady kształtowania zielonej infrastruktury w mieście: 

a) na terenach 23a/1.ZU i 23c/1.ZU wyznaczonych wzdłuż rowu melioracyjnego biegnącego wzdłuż granicy miasta, 
obowiązuje zagospodarowanie w formie powierzchni biologicznie czynnej w celu ochrony powiązań 
przyrodniczych i bioróżnorodności, 
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b) ustala się zasady wprowadzania zadrzewień: 

 obowiązuje ochrona istniejących drzew i uzupełnienie szpaleru drzew wzdłuż ul. Myśliwskiej, oznaczonego 
na rysunku planu odpowiednim symbolem, 

 na terenach publicznych ciągów komunikacyjnych należy wprowadzać zadrzewienia, z uwzględnieniem 
przebiegu istniejących sieci infrastruktury technicznej oraz wymogów bezpieczeństwa ruchu, 

 realizacja parkingów naziemnych wymaga wprowadzenia zadrzewień na terenie parkingu w proporcjach 
minimum 1 drzewo na 2 miejsca parkingowe, 

c) ustala się zasady kształtowania powierzchni biologicznie czynnej: 

 do ukształtowania zasobu zieleni należy wykorzystać istniejące drzewa i krzewy, 

 co najmniej 30% powierzchni biologicznie czynnej, o której mowa w ustaleniach szczegółowych 
dla poszczególnych terenów, należy zagospodarować w formie grup drzew i krzewów, o zróżnicowanym 
składzie gatunkowym, dostosowanym do warunków siedliskowych,  

 w zagospodarowaniu powierzchni biologicznie czynnej należy zastosować rozwiązania uwzględniające 
retencję wód opadowych i roztopowych, takie jak łąki kwietne i ogrody deszczowe; 

2) w zakresie kolorystyki obiektów budowlanych obowiązuje: 
a) kolorystyka elewacji z wykluczeniem kolorów jaskrawych, ustalenie nie dotyczy ścian pokrytych roślinnością, 
b) kolorystyka pokrycia dachów ograniczona do tonacji naturalnej dachówki ceramicznej, brązów, szarości i czerni, 

ustalenie nie dotyczy dachów pokrytych roślinnością, tzw. „zielonych dachów”; 
3) miejsca gromadzenia odpadów a także komórki lokatorskie powinny spełniać następujące wymagania: 

a) osłony miejsc gromadzenia odpadów (wiaty śmietnikowe), a także obiekty tzw. komórek lokatorskich powinny 
być zharmonizowane z zabudową i zagospodarowaniem terenu lub działki; ustalenie to jest spełnione zawsze w 
przypadku osłonięcia ww. obiektów nasadzeniami zieleni, z wykorzystaniem pnączy, w szczególności pnączy 
zimozielonych (tzw. „zielone ściany”), 

b) dopuszcza się stosowanie blachy, jako materiału wykończeniowego osłon bocznych miejsc gromadzenia 
odpadów oraz ścian komórek lokatorskich wyłącznie w przypadku zastosowania nasadzeń zieleni, o których 
mowa powyżej, w lit. a); 

4) w przypadku sytuowania na działce funkcji mieszkaniowej, na którą składają się trzy lub więcej mieszkań, obowiązuje 
zapewnienie na tej działce terenu rekreacji przydomowej, to jest przestrzeni służącej rekreacji i wypoczynkowi 
mieszkańców, która spełnia następujące warunki: 

a) minimalną powierzchnię terenu rekreacji przydomowej ustala się w odniesieniu do powierzchni użytkowej 
mieszkań na działce według wskaźnika 0,3 m²/1m² powierzchni użytkowej mieszkań,  

b) dostępność dla wszystkich mieszkańców obsługiwanego terenu (przestrzeń półpubliczna), 
c) wyposażenie w urządzenia rekreacyjno-wypoczynkowe i sportowe dla różnych grup wiekowych, 
d) każdy kompleks terenu rekreacji przydomowej winien spełniać następujące wymogi:  

 powierzchnia co najmniej 50 m², 

 zwarta forma – szerokość w najwęższym miejscu minimum 5 m, 

 zagospodarowanie zielenią minimum 40% powierzchni każdej przestrzeni, w tym nasadzenia drzew, 
zapewniających właściwe warunki mikroklimatyczne. 

 
§ 6. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: 
1) w zakresie ochrony środowiska przed hałasem ustala się: 

a) na granicy terenów oznaczonych w zmianie planu jako MU obowiązuje zachowanie dopuszczalnych poziomów 
hałasu w środowisku jak dla terenów mieszkaniowo-usługowych, 

b) na granicy terenów oznaczonych w zmianie planu jako MN obowiązuje zachowanie dopuszczalnych poziomów 
hałasu w środowisku jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

c) na granicy terenów oznaczonych w zmianie planu jako MW obowiązuje zachowanie dopuszczalnych poziomów 
hałasu w środowisku jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; 

2) w zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem ustala się: 
a) wyklucza się lokalizację źródeł ciepła powodujących przekroczenie dopuszczalnych poziomów emisji 

zanieczyszczeń do powietrza, 
b) wyklucza się nieobudowane składowiska surowców, materiałów, produktów w stanie sypkim, 
c) obowiązuje kształtowanie zasobu zieleni w zakresie nie mniejszym niż ustalony w zmianie planu, zgodnie 

z zasadami określonymi w § 5 pkt 1 i 4 oraz w ustaleniach szczegółowych dla wyróżnionych w zmianie planu 
terenów; 
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3) w zakresie ochrony zasobów wody obowiązuje: 
a) zachowanie istniejącej struktury obiegu wody, w tym w szczególności dążenie do zagospodarowania wód 

opadowych i roztopowych na terenie działki oraz zachowanie możliwości retencji wody na terenach zieleni 
urządzonej w obrębie poszczególnych zespołów zabudowy,  

b) zakaz lokalizacji zagospodarowania powodującego spływ zanieczyszczeń do gruntu, 
c) stosowanie rozwiązań w zakresie gospodarki wodno – ściekowej zapewniających ochronę zasobów Głównego 

Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP nr 107); 
4) w zakresie ochrony gatunkowej: dziko występujących roślin objętych ochroną, dziko występujących zwierząt objętych 
ochroną, dziko występujących grzybów objętych ochroną, obowiązują przepisy odrębne. 
 
§ 7. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych oraz dóbr kultury 
współczesnej: 
1) na obszarze objętym zmianą planu nie występują obiekty i obszary wpisane do rejestru zabytków, ani ujęte w gminnej 
ewidencji zabytków, nie występują również dobra kultury współczesnej; 
2) w przypadku natrafienia w trakcie realizacji prac ziemnych na przedmiot posiadający cechy zabytku, zastosowanie mają 
przepisy ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 
 
§ 8. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 
- na obszarze objętym zmianą planu nie występują tereny przestrzeni publicznych, wymagające odrębnych ustaleń. 
 
§ 9. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 
1) w ustaleniach szczegółowych dla poszczególnych terenów elementarnych, przeznaczonych pod zabudowę ustala się: 

a) maksymalną i minimalną intensywność zabudowy (jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy 
w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej),  

b) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki (tzw. wskaźnik powierzchni zabudowy),  
c) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej, określony w ustaleniach szczegółowych wskaźnik 

powierzchni biologicznie czynnej nie dotyczy terenów przeznaczonych pod drogi i dojazdy oraz obiekty 
infrastruktury technicznej; 

d) maksymalną wysokość zabudowy, 
e) linie zabudowy i gabaryty obiektów, 

- w przypadku realizacji przedsięwzięcia obejmującego kilka działek wszystkie powyższe wskaźniki należy odnosić 
do sumy powierzchni tych działek; 
2) dla terenów przeznaczonych pod zabudowę określa się następujące zasady dotyczące zapewnienia miejsc 
parkingowych, w tym miejsc przeznaczonych do parkowania pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową:  

a) ustala się minimalną liczbę miejsc do parkowania:  

 dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz zabudowy 
mieszkaniowo – usługowej w wysokości 1 stanowisko na jeden lokal mieszkalny oraz 1 stanowisko na 
każde 50 m2 powierzchni użytkowej lokalu użytkowego,  

 dla zabudowy usługowej obowiązuje zapewnienie minimum 1 stanowisko na każde 50 m² powierzchni 
użytkowej lokalu lub obiektu,  

 dla obiektów hurtowni, magazynów, składów oraz obiektów produkcyjnych nie mniej niż 1 stanowisko 
na 200 m² powierzchni użytkowej obiektu, 

 dla innych funkcji: nie mniej niż 1 miejsce na 50m² powierzchni użytkowej obiektu, 

 dla pozostałych rodzajów zagospodarowania minimalną liczbę miejsc do parkowania ustala się 
w ustaleniach szczegółowych dla terenów elementarnych, 

b) o ile ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej, minimalną liczbę miejsc do parkowania pojazdów 
zaopatrzonych w kartę parkingową wyznacza się w proporcji do liczby stanowisk, wynikającej z minimalnych 
wskaźników miejsc do parkowania, obowiązuje zapewnienie:  

 1 stanowisko – jeżeli liczba stanowisk wynosi 6 – 15, 

 2 stanowiska – jeżeli liczba stanowisk wynosi 16– 40, 

 3 stanowiska – jeżeli liczba stanowisk wynosi 41–100, 

 4% ogólnej liczby stanowisk jeżeli ogólna liczba stanowisk wynosi więcej niż 100, 
c) obowiązuje zaspokojenie potrzeb parkingowych w granicach terenu, na którym zlokalizowana jest inwestycja, 

o ile ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej, 
d) tymczasowe obiekty budowlane o funkcjach wywołujących potrzeby parkingowe, a w szczególności obiekty 

o funkcjach usługowych, podlegają powyższym wymogom, 
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e) przebudowa, rozbudowa, nadbudowa istniejących budynków, lokalizacja nowych budynków, a także zmiana 
sposobu użytkowania istniejących lokali i budynków, wymaga zaspokojenia potrzeb parkingowych zgodnie 
z ustalonymi powyżej zasadami, przy czym w przypadku zmiany sposobu użytkowania w bilansie miejsc 
postojowych uwzględnia się miejsca wynikające z dotychczasowych uprawnień; 

3) obowiązują następujące zasady dotyczące ustalonych w zmianie planu linii zabudowy: 
a) w ustaleniach szczegółowych dla poszczególnych terenów elementarnych ustala się nieprzekraczalną linię 

zabudowy, poza którą wyklucza się lokalizację zewnętrznych ścian budynków oraz tymczasowych obiektów 
budowlanych, 

b) ustalone w zmianie planu linie zabudowy dotyczą także sytuowania tymczasowych lub sezonowych obiektów 
handlowych, o ile ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej, 

c) wyklucza się rozbudowę lub nadbudowę budynków istniejących, w części usytuowanej niezgodnie z ustaloną 
linią zabudowy, 

d) wyklucza się utrwalanie lokalizacji tymczasowych lub sezonowych obiektów handlowych usytuowanych 
niezgodnie z ustaloną w zmianie planu linią zabudowy, 

e) ustalone w zmianie planu linie zabudowy dotyczą także sytuowania urządzeń reklamowych; 
4) ustalenia szczegółowe w zakresie wysokości innych obiektów budowlanych nie odnoszą się do wysokości obiektów 
infrastruktury technicznej, w tym oświetlenia ulic, dla obiektów infrastruktury technicznej dopuszcza się dowolną wysokość. 
 
§ 10. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów 
odrębnych: 

1) na obszarze objętym zmianą planu nie występują tereny lub obiekty podlegające ochronie na podstawie 
przepisów odrębnych, w szczególności: udokumentowane złoża kopalin, tereny górnicze, tereny osuwania się 
mas ziemnych, krajobraz priorytetowy (na dzień uchwalenia zmiany planu audyt krajobrazowy nie został 
przeprowadzony), obszary chronione na podstawie przepisów o ochronie przyrody; 

2) cały obszar objęty zmianą planu znajduje się w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) 
nr 107. 

 
§ 11. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem: 

1)  nie ustala się granic terenów wymagających przeprowadzenia procedur scalania i podziału nieruchomości; 
2) ustala się zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

a) minimalna powierzchnia działki budowlanej: jak minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki 
budowlanej ustalona w ustaleniach szczegółowych dla poszczególnych terenów, 

b) szerokość frontu działki minimum 18 m lub dostosowana do warunków wynikających z przebiegu pasa 
drogowego, 

c) kąt położenia granicy działki w stosunku do pasa drogowego: od 70º do 110º lub dostosowany do warunków 
wynikających z przebiegu pasa drogowego; 

3) w zakresie ustalonej szerokości frontu działki oraz ustalonego kąta położenia granicy działki w stosunku do pasa 
drogowego dopuszcza się odstępstwa wynikające w przebiegu istniejących dróg;  

4) ustalenia w zakresie minimalnej powierzchni działki budowlanej oraz minimalnej powierzchni nowo wydzielanej 
działki budowlanej nie dotyczą: 
a) regulacji własnościowych,  
b) powierzchni działki gruntu przeznaczonej na powiększenie sąsiedniej nieruchomości, 
c) działek przeznaczonych na cele infrastruktury technicznej a także terenów układu komunikacyjnego. 

 
§ 12. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: 

1) na całym terenie obowiązuje zakaz lokalizacji zakładów, stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii 
przemysłowej, w szczególności zakładów o dużym i zwiększonym ryzyku jej wystąpienia; 

2) obowiązuje zapewnienie wymaganej ilości wody do zewnętrznego gaszenia pożaru oraz dróg pożarowych 
zgodnie z przepisami odrębnymi; 

3) w zakresie zasad lokalizacji urządzeń wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych ustala się: 
a) wyklucza się lokalizację elektrowni wiatrowych oraz biogazowni, 
b) lokalizację urządzeń wytwarzających energię z innych źródeł odnawialnych o mocy przekraczającej 100 kW, 

dopuszcza się na budynkach usytuowanych na terenach o dominującej funkcji produkcyjnej, produkcyjno – 
usługowej i infrastruktury technicznej, oznaczonych w zmianie planu jako UP – teren zabudowy usługowej, 
produkcyjnej i magazynowej lub IT – tereny obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej, 
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c) strefy ochronne związane z ograniczeniami w zabudowie i zagospodarowaniu terenów w związku 
z eksploatacją urządzeń wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych o mocy przekraczającej 100kW 
powinny zawierać się w granicach wyróżnionych w zmianie planu terenów, na których dopuszcza się 
ich lokalizację, 

d) lokalizację urządzeń wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych o mocy do 100 kW z wykluczeniem 
elektrowni wiatrowych oraz biogazowni dopuszcza się na wszystkich terenach przeznaczonych na cele 
zabudowy. 

 
§ 13. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji: 

1) powiązania z zewnętrznym układem drogowym zapewniają ulice: Myśliwska, Tatrzańska i Lubelska; ulice 
te są fragmentem wewnątrzmiejskiego układu drogowego Lęborka; 

2) obszar objęty zmianą planu obsługiwany jest przez następujące drogi: 
a) gminne drogi publiczne o ustalonej klasie technicznej w rozumieniu Ustawy z dnia 21 marca 1985 roku 

o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1376, ze zmianami): 

 drogi klasy L – lokalna: KDL.01 (ul. Tatrzańska) oraz KDL.02 (ul. Myśliwska), na odcinku biegnącym 
od ul. Tatrzańskiej w kierunku południowym, do ul. Mazowieckiej), 

 droga klasy L – lokalna KDL.03 (ul. Lubelska, biegnąca wzdłuż wschodniej granicy obszaru objętego 
planem), 

b) pozostałe drogi publiczne, o nieustalonej klasie technicznej w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 roku 
o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1376, ze zmianami): 

 KDX.01 - ul. Podhalańska, na odcinku pomiędzy ul. Lubelską i ul. Myśliwską, 

 KDX.02 - ul. Myśliwska, boczny odcinek; 
3) ustalenia dla dróg publicznych o ustalonej klasie technicznej KDL.01, KDL.02 i KDL.03: 

a) ustalenia dla drogi KD.L.01: 

 przeznaczenie terenu: droga klasy lokalna, 

 szerokość w istniejących liniach rozgraniczających, biegnących po granicach działek, jak na rysunku 
zmiany planu, 

b) ustalenia dla drogi KDL.02: 

 przeznaczenie terenu: droga klasy lokalna, 

 szerokość w istniejących liniach rozgraniczających, biegnących po granicach działek, jak na rysunku 
zmiany planu, 

 w liniach rozgraniczających drogi przebiega rów melioracji wodnych, którego przebieg oznaczony 
został na rysunku zmiany odpowiednim symbolem, wskazany do adaptacji w systemie miejskiej 
kanalizacji deszczowej, 

 obowiązuje ochrona istniejących drzew i uzupełnienie szpaleru drzew wzdłuż drogi, oznaczonego  
na rysunku planu odpowiednim symbolem; 

c) ustalenia dla drogi KD.L.03: 

 przeznaczenie terenu: droga klasy lokalna, część pasa drogowego na obszarze zmiany planu, 

 szerokość w liniach rozgraniczających biegnących po granicach działek, jak na rysunku zmiany planu; 
4) ustalenia dla pozostałych dróg publicznych KDX.01 i KDX.02:  

a) przeznaczenie terenu: ciąg pieszo – jezdny, dojazd do nieruchomości, 
b) szerokość w istniejących liniach rozgraniczających, biegnących po granicach działek, jak na rysunku zmiany 

planu; 
5) urządzenie publicznych ciągów komunikacyjnych winno uwzględnić elementy zagospodarowania niezbędne dla 

pieszych i rowerzystów.  
 
§ 14. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej: 

1) ustala się zasady lokalizacji obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej: 
a) na całym obszarze objętym planem dopuszcza się budowę, przebudowę, rozbudowę, remont i rozbiórkę 

obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej, 
b) podstawowe korytarze infrastruktury technicznej wyznaczają linie rozgraniczające określonych w planie 

dróg publicznych oraz wewnętrznych, a także ciągów pieszo-jezdnych i ciągów pieszych, 
c) tereny oznaczone symbolem IT przeznacza się dla obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej; 

2) na terenie objętym zmianą planu znajdują urządzenia melioracji wodnych oznaczone na rysunku planu jako 
wydzielenia 23a/2.Km, 23b/1.Km i 23c/3.Km; wskazane urządzenie melioracji wodnych wymaga zachowania 
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i właściwego utrzymania, zgodnie z jego przeznaczeniem i funkcją w systemie melioracji; dopuszcza się 
przebudowę w celu adaptacji w systemie kanalizacji deszczowej miasta; 

3) ustala się zasady obsługi poszczególnych terenów w zakresie infrastruktury technicznej: 
a) obowiązuje zaopatrzenie w wodę z wodociągu miejskiego, 
b) obowiązuje odprowadzenie ścieków do miejskiej kanalizacji sanitarnej, 
c) ustala się następujące zasady odprowadzenia wód opadowych i roztopowych: 

 w granicach własnej działki lub poszczególnych terenów dopuszcza się zagospodarowanie wód 
opadowych lub roztopowych pochodzących z dachów oraz powierzchni i terenów niepowodujących 
ich zanieczyszczenia, 

 dla terenów wymagających wyposażenia w urządzenia do oczyszczania wód opadowych 
i roztopowych obowiązuje lokalizacja urządzeń podczyszczających na tych terenach, 

 przed odprowadzeniem do kanalizacji deszczowej, wody opadowe należy zagospodarowywać 
z wykorzystaniem technologii ogrodów deszczowych, nawierzchni przepuszczalnych lub innych form 
retencjonowania wody w granicach własnej działki lub przynależnej posesji, 

d) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej lub z indywidualnych źródeł, 
e) zaopatrzenie w ciepło z sieci miejskiej albo ze źródeł indywidualnych spełniających obowiązujące wymogi 

w zakresie ochrony środowiska, 
f) zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej, 
g) dopuszcza się infrastrukturę telekomunikacyjną oraz teleinformatyczną, 
h) gospodarka odpadami komunalnymi zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie. 

 
Rozdział 3 - Ustalenia szczegółowe dla terenów elementarnych 

 
§ 15. Ustalenia szczegółowe dla terenu: 01.23a.MN: 
1. Przeznaczenie terenu: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

1) funkcję mieszkaniową dopuszcza się w formie budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących 
lub bliźniaczych; 

2) teren wydzielenia 23a/2.Km przeznacza się dla urządzenia melioracji wodnych, dla którego obowiązują ustalenia 
zawarte w § 14 pkt 2); 

3) jako towarzyszące ustalonemu przeznaczeniu terenu dopuszcza się garaże, budynki gospodarcze. 
2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:  

1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy: 
a) oznaczone na rysunku planu, 
b) w odległości 4 m od linii rozgraniczających dróg wewnętrznych i dojazdów, o których mowa w ust 5 pkt 3); 

2) obowiązuje zagospodarowanie terenu wydzielenia 23a/1.ZU w formie zieleni urządzonej; 
3) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej: 

a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej: 700m², 
b) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej: 350 m² na każdy segment;  

4) na każdej działce budowlanej dopuszcza się usytuowanie jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego; 
5) w przypadku zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej obowiązuje sytuowanie budynków bezpośrednio 
przy granicy działki pomiędzy budynkami (segmentami). 

3. Wskaźniki zagospodarowania terenu: 
1) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 0,25; 
2) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: 40%;  
3) intensywność zabudowy: minimalna 0,0 maksymalna 0,6. 

4. Parametry kształtowania zabudowy, gabaryty obiektów:  
1) wysokość zabudowy do 8,5 m, nie więcej niż dwie kondygnacje nadziemne; 
2) wysokość innych obiektów budowlanych do 8 m; 
3) ustalenia dotyczące dachów: kształt dachu dowolny, w przypadku dachów dwuspadowych lub wielospadowych 
obowiązuje nachylenie głównych połaci pod jednakowym kątem, kąt nachylenia głównych połaci dachowych do 45º; 

5. Zasady obsługi komunikacyjnej:  
1) dojazd do terenu z drogi KDL.02 (ul. Myśliwska), dopuszcza się powiązanie układu dróg wewnętrznych, o którym 
mowa w pkt 3) z ul. Sudecką, z przepustem / mostem nad Kanałem Harcerskim; wjazd na poszczególne działki z dróg 
wewnętrznych lub dojazdów, o których mowa w ust. 5, pkt 3); 
2) zasady zapewnienia miejsc do parkowania zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 9 ust. 2; 
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3) dopuszcza się realizację dróg wewnętrznych oraz dojazdów do działek budowlanych, o następujących parametrach:  
a) szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających: 

 dla dojazdu do więcej niż 5 działek minimum 8 m, 

 dla dojazdu do nie więcej niż 5 działek minimum 5 m, 
b) w przypadku drogi nieprzelotowej obowiązuje zapewnienie placu do zawracania o minimalnych wymiarach 

12,5 m na 12,5 m. 
 
§ 16. Ustalenia szczegółowe dla terenu 01.23b.MU: 
1. Przeznaczenie terenu: teren zabudowy mieszkaniowo - usługowej: 

1) dopuszcza się:  
a) budynki mieszkalne, budynki o funkcji mieszanej mieszkaniowo – usługowej, 
b) budynki o funkcji produkcyjnej i składowo – magazynowej, w zakresie dotychczas prowadzonej działalności, 
c) budynki o funkcji mieszanej z funkcjami wymienionymi w lit. a) i lit. b); 

2) funkcję mieszkaniową dopuszcza się w formie budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących lub lokali 
w budynkach o funkcji mieszanej; 

3) funkcje usługowe dopuszcza się w następującym zakresie:  
a) biura, punkty usługowe, z wyłączeniem usług związanych z obsługą pojazdów silnikowych, 
b) inne usługi świadczone w wykonywaniu wolnych zawodów oraz działalność wytwórcza i usługowa artystów 

i rzemieślników; 
4) teren wydzielenia 23b/1.Km przeznacza się dla urządzenia melioracji wodnych, dla którego obowiązują ustalenia 

zawarte w § 14 pkt 2); 
5) jako towarzyszące ustalonemu przeznaczeniu terenu dopuszcza się garaże, budynki gospodarcze. 

 2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:  
1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku zmiany planu; 
2) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej w wysokości 700 m²; 
3) na każdej działce budowlanej dopuszcza się usytuowanie nie więcej niż jednego budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego wolnostojącego albo jednego lokalu mieszkalnego w budynku o funkcji mieszanej. 
3. Wskaźniki zagospodarowania terenu: 

1) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 0,35; 
2) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: 40%; 
3) intensywność zabudowy: minimalna 0,0 maksymalna 0,6.  

4. Parametry kształtowania zabudowy, gabaryty obiektów:  
1) wysokość zabudowy do 8,5 m, nie więcej niż dwie kondygnacje nadziemne; 
2) wysokość innych obiektów budowlanych do 8 m; 

3) ustalenia dotyczące dachów: kształt dachu dowolny, w przypadku dachów dwuspadowych lub wielospadowych 
obowiązuje nachylenie głównych połaci pod jednakowym kątem, kąt nachylenia głównych połaci dachowych do 45º. 
5. Zasady obsługi komunikacyjnej:  

1) dojazd do poszczególnych nieruchomości z ciągu pieszo – jezdnego KDX.02; 
2) zasady zapewnienia miejsc do parkowania zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 9 ust. 2. 

 
§ 17. Ustalenia szczegółowe dla terenu 01.23c.MN: 
1. Przeznaczenie terenu: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

1) funkcję mieszkaniową dopuszcza się w formie budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących 
lub bliźniaczych; 
2) teren wydzielenia 23c/2.IT przeznacza się dla obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej; 
3) teren wydzielenia 23c/3.Km przeznacza się dla urządzenia melioracji wodnych, dla którego obowiązują ustalenia 
zawarte w § 14 pkt 2); 
3) jako towarzyszące ustalonemu przeznaczeniu terenu dopuszcza się garaże, budynki gospodarcze. 

2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:  
1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy: 

a) oznaczone na rysunku planu, 
b) w odległości 4 m od linii rozgraniczających dróg wewnętrznych i dojazdów, o których mowa w ust 5 pkt 3); 

2) obowiązuje zagospodarowanie terenu wydzielenia 23c/1.ZU w formie zieleni urządzonej; 
3) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej: 

a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej: 700m², 
b) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej: 350 m² na każdy segment;  
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4) na każdej działce budowlanej dopuszcza się usytuowanie jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego; 
5) w przypadku zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej obowiązuje sytuowanie budynków bezpośrednio 
przy granicy działki pomiędzy budynkami (segmentami). 

3. Wskaźniki zagospodarowania terenu: 
1) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 0,25;  
2) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: 40%; 
3) intensywność zabudowy: minimalna 0,0 maksymalna 0,6.  

4. Parametry kształtowania zabudowy, gabaryty obiektów:  
1) wysokość zabudowy do 8,5 m;  
2) wysokość innych obiektów budowlanych do 8 m; 
3) ustalenia dotyczące dachów: kształt dachu dowolny, w przypadku dachów dwuspadowych lub wielospadowych 
obowiązuje nachylenie głównych połaci pod jednakowym kątem, kąt nachylenia głównych połaci dachowych do 45º; 

5. Zasady obsługi komunikacyjnej:  
1) dojazd do poszczególnych nieruchomości z ciągu pieszo – jezdnego KDX.02 lub z dróg wewnętrznych i dojazdów, 
o których mowa w ust. 5 pkt 3); 
2) zasady zapewnienia miejsc do parkowania zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 9 ust. 2; 
3) dopuszcza się realizację dróg wewnętrznych oraz dojazdów do działek budowlanych, o następujących parametrach:  

a) szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających: 

 dla dojazdu do więcej niż 5 działek minimum 8 m, 

 dojazd do nie więcej niż 5 działek minimum 5 m, 
b) w przypadku drogi nieprzelotowej obowiązuje zapewnienie placu do zawracania o minimalnych wymiarach 

12,5 m na 12,5 m. 
 
§ 18. Ustalenia szczegółowe dla terenu 01.23d.MU: 
1. Przeznaczenie terenu: teren zabudowy mieszkaniowo - usługowej: 

1) dopuszcza się:  
a) budynki mieszkalne, budynki o funkcji mieszanej mieszkaniowo – usługowej, 
b) budynki o funkcji produkcyjnej i składowo – magazynowej, w zakresie dotychczas prowadzonej działalności, 
c) budynki o funkcji mieszanej z funkcjami wymienionymi w lit. a) i lit. b); 

2) funkcję mieszkaniową dopuszcza się w formie budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących lub lokali 
w budynkach o funkcji mieszanej; 

3) funkcje usługowe dopuszcza się w następującym zakresie:  
a) biura, punkty usługowe, z wyłączeniem usług związanych z obsługą pojazdów silnikowych, 
b) inne usługi świadczone w wykonywaniu wolnych zawodów oraz działalność wytwórcza i usługowa artystów 

i rzemieślników; 
4) jako towarzyszące ustalonemu przeznaczeniu terenu dopuszcza się garaże, budynki gospodarcze. 

2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:  
1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku zmiany planu; 
2) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej w wysokości 600m²; 
3) na każdej działce budowlanej dopuszcza się usytuowanie nie więcej niż jednego budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego wolnostojącego albo jednego lokalu mieszkalnego w budynku o funkcji mieszanej. 
3. Wskaźniki zagospodarowania terenu: 

1) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 0,25; 
2) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: 40%; 
3) intensywność zabudowy: minimalna 0,0 maksymalna 0,6.  

4. Parametry kształtowania zabudowy, gabaryty obiektów:  
1) wysokość zabudowy do 8,5 m; 
2) wysokość innych obiektów budowlanych do 8 m; 

3) ustalenia dotyczące dachów: kształt dachu dowolny, w przypadku dachów dwuspadowych lub wielospadowych 
obowiązuje nachylenie głównych połaci pod jednakowym kątem, kąt nachylenia głównych połaci dachowych do 45º. 
5. Zasady obsługi komunikacyjnej:  

1) dojazd do poszczególnych nieruchomości z ciągu pieszo – jezdnego KDX.02 lub z dróg wewnętrznych i dojazdów, 
o których mowa w ust. 5 pkt 3); 
2) zasady zapewnienia miejsc do parkowania zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 9 ust. 2; 
3) dopuszcza się realizację dróg wewnętrznych lub dojazdów do nie więcej niż 5 działek budowlanych, o następujących 
parametrach:  
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a) szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających minimum 5 m, 
b) w przypadku drogi nieprzelotowej obowiązuje zapewnienie placu do zawracania o minimalnych wymiarach 

12,5 m na 12,5 m.  
 
§ 19. Ustalenia szczegółowe dla terenu 01.23e.MN: 
1. Przeznaczenie terenu: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: 

1) funkcję mieszkaniową dopuszcza się w formie budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących; 
2) jako towarzyszące ustalonemu przeznaczeniu terenu dopuszcza się garaże, budynki gospodarcze. 

2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:  
1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku zmiany planu; 
2) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej w wysokości 600m²; 
3) na każdej działce budowlanej dopuszcza się usytuowanie nie więcej niż jednego budynku mieszkalnego. 

3. Wskaźniki zagospodarowania terenu: 
1) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 0,25; 
2) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: 40%; 
3) intensywność zabudowy: minimalna 0,0 maksymalna 0,6.  

4. Parametry kształtowania zabudowy, gabaryty obiektów:  
1) wysokość zabudowy do 8,5 m; 
2) wysokość innych obiektów budowlanych do 8 m; 

3) ustalenia dotyczące dachów: kształt dachu dowolny, w przypadku dachów dwuspadowych lub wielospadowych 
obowiązuje nachylenie głównych połaci pod jednakowym kątem, kąt nachylenia głównych połaci dachowych do 45º. 
5. Zasady obsługi komunikacyjnej:  

1) dojazd do poszczególnych nieruchomości z dróg KDL.02 lub KDX.02; 
2) zasady zapewnienia miejsc do parkowania zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 9 ust. 2. 

 
§ 20. Ustalenia szczegółowe dla terenu 01.23f.MU: 
1. Przeznaczenie terenu: teren zabudowy mieszkaniowo - usługowej: 

1) dopuszcza się budynki mieszkalne lub budynki o funkcji mieszanej mieszkaniowo – usługowej; 
2) funkcję mieszkaniową dopuszcza się w formie budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących 

lub bliźniaczych lub lokali w budynkach o funkcji mieszanej 
3) funkcje usługowe dopuszcza się w następującym zakresie:  

a) usługi handlu, gastronomii,  
b) usługi oświaty i wychowania,  
c) usługi kultury i sztuki, 
d) biura, punkty usługowe, z wyłączeniem usług związanych z obsługą pojazdów silnikowych, 
e) usługi lecznicze i ochrony zdrowia, usługi weterynaryjne, 
f) inne usługi świadczone w wykonywaniu wolnych zawodów oraz działalność wytwórcza i usługowa artystów 
i rzemieślników; 

4) jako towarzyszące ustalonemu przeznaczeniu terenu dopuszcza się garaże, budynki gospodarcze; 
2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:  

1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy:  
a) oznaczone na rysunku planu, 
b) w odległości 4 m od linii rozgraniczających dróg wewnętrznych i dojazdów, o których mowa w ust 5 pkt 3); 

2) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej: 
a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej: 700m², 
b) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej: 350 m² na każdy segment;  

3) na każdej działce budowlanej dopuszcza się usytuowanie nie więcej niż jednego budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego albo jednego lokalu mieszkalnego w budynku o funkcji mieszanej; 

4) w przypadku zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej obowiązuje sytuowanie budynków 
bezpośrednio przy granicy działki pomiędzy budynkami (segmentami). 

3. Wskaźniki zagospodarowania terenu: 
1) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 0,35; 
2) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: 40%; 
3) intensywność zabudowy: minimalna 0,0 maksymalna 0,7.  

4. Parametry kształtowania zabudowy, gabaryty obiektów:  
1) wysokość zabudowy do 8,5 m, nie więcej niż dwie kondygnacje nadziemne; 
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2) wysokość innych obiektów budowlanych do 8 m; 
3) ustalenia dotyczące dachów: kształt dachu dowolny, w przypadku dachów dwuspadowych lub wielospadowych 
obowiązuje nachylenie głównych połaci pod jednakowym kątem, kąt nachylenia głównych połaci dachowych do 45º. 
5. Zasady obsługi komunikacyjnej:  

1) dojazd do terenu z drogi KDL.02 dojazd do poszczególnych nieruchomości z drogi KDL.02, z ciągu pieszo - jezdnego 
KDX.02 lub z dróg wewnętrznych i dojazdów, o których mowa w ust. 5 pkt 3); 
2) zasady zapewnienia miejsc do parkowania zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 9 ust. 2. 
3) dopuszcza się realizację dróg wewnętrznych i dojazdów do działek budowlanych, o następujących parametrach:  

a) szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających minimum 8 m, 
b) w przypadku drogi nieprzelotowej obowiązuje zapewnienie placu do zawracania o minimalnych wymiarach 

12,5 m na 12,5 m. 
 
§ 21. Ustalenia szczegółowe dla terenu 01.23g.MW: 
1. Przeznaczenie terenu: teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej: 

1) funkcję mieszkaniową dopuszcza się w formie budynków wielorodzinnych, budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych wolnostojących lub bliźniaczych;  

2) funkcje usługowe dopuszcza się w parterach budynków usytuowanych bezpośrednio przy ul. Myśliwskiej; 
3) funkcje usługowe dopuszcza się w następującym zakresie:  

a) usługi handlu, gastronomii,  
b) usługi oświaty i wychowania,  
c) usługi kultury i sztuki, 
d) biura, punkty usługowe,  
e) usługi lecznicze i ochrony zdrowia; 

4) jako towarzyszące ustalonemu przeznaczeniu terenu dopuszcza się garaże, budynki gospodarcze. 
2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:  

1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 
2) obowiązuje zapewnienie terenu rekreacji przydomowej zgodnie z zasadami ustalonymi w § 5 pkt 4; 
3) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej w wysokości 1000 m². 

3. Wskaźniki zagospodarowania terenu: 
1) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 0,35; 
2) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: 40%; 
3) intensywność zabudowy: minimalna 0,0 maksymalna 0,7. 

4. Parametry kształtowania zabudowy, gabaryty obiektów:  
1) wysokość zabudowy do 8,5 m, nie więcej niż dwie kondygnacje nadziemne; 
2) wysokość innych obiektów budowlanych do 8 m; 
3) ustalenia dotyczące dachów: kształt dachu dowolny, w przypadku dachów dwuspadowych lub wielospadowych 
obowiązuje nachylenie głównych połaci pod jednakowym kątem, kąt nachylenia głównych połaci dachowych do 45º. 

5. Zasady obsługi komunikacyjnej:  
1) wjazd na działki z drogi KDL.02; 
2) zasady zapewnienia miejsc do parkowania zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 9 ust. 2. 

 
§ 22. Ustalenia szczegółowe dla terenu 01.23h.UP:  
1. Przeznaczenie terenu: teren zabudowy usługowej, produkcyjnej i magazynowej 

1) dopuszcza się sytuowanie zabudowy o następujących funkcjach: 
a) budynki mieszkalne, budynki o funkcji mieszanej mieszkaniowo – usługowej, 
b) budynki o funkcji produkcyjnej i składowo – magazynowej, 
c) budynki o funkcji mieszanej z funkcjami wymienionymi w lit. a) i lit. b); 

2) funkcję mieszkaniową dopuszcza się w formie budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących 
lub lokali w budynkach o funkcji mieszanej; 

3) funkcje usługowe dopuszcza się w następującym zakresie:  
a) obiekty przeznaczone na cele usług handlu, gastronomii, kultury i sztuki; 
b) biura, punkty usługowe, 
c) obiekty na potrzeby ochrony i bezpieczeństwa ludności i mienia, 
d) obiekty przeznaczone na cele usług komunikacji i łączności, 
e) inne usługi świadczone w wykonywaniu wolnych zawodów oraz działalność wytwórcza i usługowa artystów 

i rzemieślników; 
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4) dopuszcza się sytuowanie obiektów związanych z obsługą samochodów, za wyjątkiem stacji paliw; 
5) jako towarzyszące ustalonemu przeznaczeniu terenu dopuszcza się garaże, budynki gospodarcze 

 
2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:  

1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku zmiany planu; 
2) na każdej działce budowlanej dopuszcza się usytuowanie nie więcej niż jednego budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego wolnostojącego lub jednego lokalu mieszkalnego w budynku o funkcji mieszanej. 
3. Wskaźniki zagospodarowania terenu:  

1) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy 0,35; 
2) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: 10%; 
3) intensywność zabudowy: minimalna 0,0, maksymalna 0,7. 

4. Parametry kształtowania zabudowy, gabaryty obiektów:  
1) wysokość zabudowy do 8,5 m, maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne; 
2) wysokość innych obiektów budowlanych do 8 m; 
3) ustalenia dotyczące dachów: kształt dachu dowolny.  

5. Zasady obsługi komunikacyjnej:  
1) wjazd na działki z drogi KDL.02; 
2) zasady zapewnienia miejsc do parkowania zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 9 ust. 2. 

 
§ 23. Ustalenia szczegółowe dla terenu 01.23i.MU: 
1. Przeznaczenie terenu: teren zabudowy mieszkaniowo - usługowej: 

1) dopuszcza się budynki mieszkalne lub budynki usługowe lub budynki o funkcji mieszanej mieszkaniowo – 
usługowej; 

2) funkcję mieszkaniową dopuszcza się w formie budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących 
lub lokali w budynkach o funkcji mieszanej; 

3) funkcje usługowe dopuszcza się w następującym zakresie:  
a) usługi handlu, gastronomii,  
b) usługi oświaty i wychowania,  
c) usługi kultury i sztuki, 
d) biura, punkty usługowe,  
e) usługi lecznicze i ochrony zdrowia; 

4) jako towarzyszące ustalonemu przeznaczeniu terenu dopuszcza się garaże, budynki gospodarcze. 
2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:  

1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 
2) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej w wysokości 700 m²; 
3) na każdej działce budowlanej dopuszcza się usytuowanie nie więcej niż jednego budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego wolnostojącego albo jednego lokalu mieszkalnego w budynku o funkcji mieszanej. 
3. Wskaźniki zagospodarowania terenu: 

1) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 0,35; 
2) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: 25%; 
3) intensywność zabudowy: minimalna 0,0 maksymalna 0,7.  

4. Parametry kształtowania zabudowy, gabaryty obiektów:  
1) wysokość zabudowy do 8,5 m, nie więcej niż dwie kondygnacje nadziemne; 
2) wysokość innych obiektów budowlanych do 8 m; 

3) ustalenia dotyczące dachów: kształt dachu dowolny, w przypadku dachów dwuspadowych lub wielospadowych 
obowiązuje nachylenie głównych połaci pod jednakowym kątem, kąt nachylenia głównych połaci dachowych do 45º. 
5. Zasady obsługi komunikacyjnej:  

1) dojazd do terenu z drogi KDL.02; 
2) zasady zapewnienia miejsc do parkowania zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 9 ust. 2. 

 
§ 24. Ustalenia szczegółowe dla terenu 01.24a.MW: 
1. Przeznaczenie terenu: teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. 

1) funkcję mieszkaniową dopuszcza się w formie budynków wielorodzinnych, budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych wolnostojących lub bliźniaczych;  

2) teren wydzielenia 24a/1.IT przeznacza się dla obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej; 
3) jako towarzyszące ustalonemu przeznaczeniu terenu dopuszcza się garaże, budynki gospodarcze. 
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2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:  
1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 
2) obowiązuje zapewnienie terenu rekreacji przydomowej zgodnie z zasadami ustalonymi w § 5 pkt 4; 
3) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej w wysokości 1000 m². 

3. Wskaźniki zagospodarowania terenu: 
1) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 0,30; 
2) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: 40%;  
3) intensywność zabudowy: minimalna 0,0 maksymalna 0,6. 

4. Parametry kształtowania zabudowy, gabaryty obiektów:  
1) wysokość zabudowy do 8,5 m, nie więcej niż dwie kondygnacje nadziemne; 
2) wysokość innych obiektów budowlanych do 8 m; 
3) ustalenia dotyczące dachów: kształt dachu dowolny, w przypadku dachów dwuspadowych lub wielospadowych 
obowiązuje nachylenie głównych połaci pod jednakowym kątem, kąt nachylenia głównych połaci dachowych do 45º. 

5. Zasady obsługi komunikacyjnej:  
3) wjazd na działki z dróg: KDL.01 i KDL.02; 
4) zasady zapewnienia miejsc do parkowania zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 9 ust. 2. 

 
§ 25. Ustalenia szczegółowe dla terenu 01.24b.MN: 
1. Przeznaczenie terenu: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: 

1) funkcję mieszkaniową dopuszcza się w formie budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących; 
2) jako towarzyszące ustalonemu przeznaczeniu terenu dopuszcza się garaże, budynki gospodarcze. 

2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:  
1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku zmiany planu; 
2) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej w wysokości 700 m²;  
3) na każdej działce budowlanej dopuszcza się usytuowanie nie więcej niż jednego budynku mieszkalnego. 

3. Wskaźniki zagospodarowania terenu: 
1) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 0,25; 
2) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: 40%; 
3) intensywność zabudowy: minimalna 0,0 maksymalna 0,6.  

4. Parametry kształtowania zabudowy, gabaryty obiektów:  
1) wysokość zabudowy do 8,5 m; 
2) wysokość innych obiektów budowlanych do 8 m; 

3) ustalenia dotyczące dachów: kształt dachu dowolny, w przypadku dachów dwuspadowych lub wielospadowych 
obowiązuje nachylenie głównych połaci pod jednakowym kątem, kąt nachylenia głównych połaci dachowych do 45º. 
5. Zasady obsługi komunikacyjnej:  

1) wjazd na działki z dróg: KDL.01, KDL.02, KDL.03 i KDX.01; 
2) zasady zapewnienia miejsc do parkowania zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 9 ust. 2. 

 
§ 26. Ustalenia szczegółowe dla terenu 01.24c.MN:  
1. Przeznaczenie terenu: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: 

1) funkcję mieszkaniową dopuszcza się w formie budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących; 
2) jako towarzyszące ustalonemu przeznaczeniu terenu dopuszcza się garaże, budynki gospodarcze. 

2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:  
1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku zmiany planu; 
2) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej w wysokości 700 m²;  
3) na każdej działce budowlanej dopuszcza się usytuowanie nie więcej niż jednego budynku mieszkalnego. 

3. Wskaźniki zagospodarowania terenu: 
1) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 0,25; 
2) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: 40%; 
3) intensywność zabudowy: minimalna 0,0 maksymalna 0,6.  

4. Parametry kształtowania zabudowy, gabaryty obiektów:  
1) wysokość zabudowy do 8,5 m; 
2) wysokość innych obiektów budowlanych do 8 m; 

3) ustalenia dotyczące dachów: kształt dachu dowolny, w przypadku dachów dwuspadowych lub wielospadowych 
obowiązuje nachylenie głównych połaci pod jednakowym kątem, kąt nachylenia głównych połaci dachowych do 45º. 
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5. Zasady obsługi komunikacyjnej:  
1) dojazd do poszczególnych nieruchomości z istniejących dróg publicznych: KDL.02, KDL.03 i KDX.01; 
2) zasady zapewnienia miejsc do parkowania zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 9 ust. 2. 

 
Rozdział 3 – Przepisy końcowe 

 
§ 27. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenów: 
- nie ustala się sposobów i terminów zagospodarowania tymczasowego terenu. 
 
§ 28. Stawka procentowa 
Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 30%. 
 
§ 29. 1. Dla obszaru objętego zmianą planu tracą moc przepisy planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego 
Uchwałą Nr XLVIII-505/2001 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 31 sierpnia 2001 roku (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 79 
z dnia 11 października 2001 roku, poz. 985) w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lęborka dla obszaru oznaczonego w tym planie jako T.6 i część T.1 wraz z odpowiednim 
fragmentem Strefy Ekologicznie Ważnej (SEW). 
 
2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lęborka. 
 
3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. 
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Załącznik nr 3   
do Uchwały Nr ………   ………. Rady Miejskiej w Lęborku 
 z dnia …… …………2022 roku  

 
ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W PLANIE, INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY 

TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA 

- dotyczy zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
dla obszaru w rejonie ulic Myśliwskiej i Tatrzańskiej 

 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym                  
(tekst jednolity Dz.U. z 2022 r., poz. 503, ze zmianami), Rada Miejska w Lęborku rozstrzyga się następująco o sposobie 
realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy                           
oraz zasadach ich finansowania:  
 
1. Do zadań własnych gminy finansowanych z udziałem środków z budżetu gminy zalicza się: 

a) budowę dróg gminnych wraz z ich oświetleniem, 
b) budowę wodociągów i urządzeń wodociągowych, 
c) budowę kanalizacji sanitarnej z urządzeniami, 
d) budowę kanalizacji deszczowej z urządzeniami. 

Przepisom o finansach publicznych podlegają inwestycje, które realizowane są z udziałem środków publicznych 
zdefiniowanych w ustawie o finansach publicznych oraz środków pochodzących z funduszy strukturalnych UE. Pozostałe 
zadania własne gminy z zakresu infrastruktury technicznej, określone w art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, jak: 
zaopatrzenie w energię elektryczną, zaopatrzenie w energię cieplną, zaopatrzenie w gaz, podlegają dodatkowo 
regulacjom ustawy Prawo energetyczne. Zaopatrzenie w te media realizują przedsiębiorstwa energetyczne. Inwestycje 
z zakresu zaopatrzenia nie są finansowane z udziałem środków z budżetu gminy. 
 
2. Budowa dróg: na obszarze objętym zmianą planu nie przewiduje się rozbudowy układu drogowego. Projektowana 
zabudowa obsługiwana będzie przez istniejące drogi publiczne. 
 
3. Uzbrojenie terenu: Obszar objęty zmianą planu jest wyposażony w niezbędną infrastrukturę. Ustalenia zmiany planu 
nie skutkują koniecznością rozbudowy systemów infrastruktury technicznej w zakresie należącym do zadań własnych 
gminy. 
 
4. Zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy: 

1. inwestycje należące do zadań własnych gminy będą realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu 
Miasta.  
a) wydatki z budżetu Gminy Miasto Lębork, 
b) finansowanie i współfinansowanie środkami zewnętrznymi, poprzez budżet gminy, 
c) udział inwestorów w finansowaniu w ramach porozumień o charakterze cywilnoprawnym; w tym w formie 

partnerstwa publiczno-prywatnego; 
2. linie elektroenergetyczne, ciepłociągi, gazociągi, regionalne sieci szerokopasmowe oraz inna infrastruktura 

telekomunikacyjna realizowane będą, w zależności od potrzeb, przez przedsiębiorstwa posiadające stosowne 
koncesje. 
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UZASADNIENIE DO PROJEKTU  
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
dla obszaru w rejonie ulic Myśliwskiej i Tatrzańskiej w Lęborku 

 
CZĘŚĆ I -  Główne cele zmiany planu 
Projekt zmiany planu został sporządzony na podstawie Uchwały Nr XXV-399/2021 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 
29 kwietnia 2021 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu zatwierdzonego Uchwałą                                    
Nr XLVIII-505/2001 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 31 sierpnia 2001 roku (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 79 z dnia 
11 października 2001 roku, poz. 985), obejmującego obszar w rejonie ulic: Pionierów i Komuny Paryskiej w Lęborku,.  
Zmiana planu obejmuje obszar o powierzchni ok. 12,46 ha, w granicach wskazanych w Załączniku Nr 3 do ww. Uchwały, 
którymi są: 

a) od północy ulice Sudecka i Tatrzańska,  
b) od wschodu ul. Lubelska, południowe granice posesji położonych przy ul. Podhalańskiej, ul. Myśliwska, 
c) od południa i zachodu granica administracyjna miasta. 

 
Obszar objęty zmianą planu znajduje się w północno- zachodniej części Lęborka, na południe od ul. Tatrzańskiej, w rejonie 
ul. Myśliwskiej. Stanowi on zachodni skraj osiedla zabudowy mieszkaniowej, głównie jednorodzinnej, znajdującego się 
pomiędzy linią kolejową relacji Lębork – Łeba i granicą miasta. Od zachodu graniczy z gminą Nowa Wieś Lęborska, gdzie 
w obowiązującym dokumencie planistycznym, jakim jest Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego) planowana jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Granicę miasta i gminy w terenie wyznacza  
w tym miejscu rów melioracyjny. W tej sytuacji główne cele zmiany planu są następujące: 

1) intensyfikacja zagospodarowania terenów i powiązana z tym weryfikacja ustaleń planu   
przyjętych w obowiązującym od ponad 20 lat miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego  
(Uchwała Nr XLVIII-505/2001 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 31 sierpnia 2001 roku (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego 
Nr 79 z 2001 roku, poz. 985) i ich dostosowanie do współcześnie występujących potrzeb na rynku nieruchomości 
w Lęborku; 

2) przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych zgodnie z kierunkami zmian w zagospodarowaniu 
przestrzennym, ustalonymi w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
Lęborka, które zostało przyjęte Uchwałą Nr XXXIV-525/2018 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 25 maja 2018 roku; 

3) restrukturyzacja istniejącego zagospodarowania zgodnie ze złożonymi wnioskami do zmiany planu. 
 
CZĘŚĆ II - Zasadnicze rozwiązania przyjęte w zmianie planu 
 
Przeznaczenie terenów 
Zgodnie z rozwiązaniami przyjętymi w zmianie planu dla terenów położonych na południe od rzeki Łeby dominującą funkcją 
jest funkcja mieszkaniowa. Ustala się przeznaczenie wyróżnionych w zmianie planu terenów:  
1) tereny przeznaczone w zmianie planu na cele zabudowy: 

a) dla terenów 01.23g.MW, 01.24a.MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, położone                                  
przy ul. Myśliwskiej i ul. Tatrzańskiej; 

b) dla terenów 01.23a.MN, 01.23c.MN, 01.23e.MN, 01.24b.MN, 01.24c.MN – tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, znajdujące się w każdej części zmiany planu, w większości już zabudowane; 

c) dla terenów 01.23b.MU, 01.23d.MU, 01.23f.MU, 01.23i.MU – tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej, 
większość to tereny już zabudowane w ten sposób, położone przy południowej części ul. Myśliwskiej; 

d) dla terenu 01.23h.UP – teren zabudowy usługowej, produkcyjnej, i magazynowej, który obejmuje istniejącą firmę 
produkującą okna; 

2) tereny wyłączone z zabudowy w celu ochrony powiązań przyrodniczych: 23a/1.ZU, 23c/1.ZU – tereny zieleni 
urządzonej, jako wymagany w planie sposób zagospodarowania terenu; 
3) tereny systemu komunikacji, dla których ustalenia zawarte są w § 13: 

c) tereny przeznaczone na cele dróg publicznych, oznaczone w zmianie planu jako: KDL.01, KDL.02, KDL.03; 
d) tereny przeznaczone na cele publicznych ciągów pieszo-jezdnych oznaczone w zmianie planu jako: KDX.01, 

KDX.02; 
4) tereny przeznaczone na cele infrastruktury technicznej, oznaczone jako: 23c/2.IT, 24a/1.IT. 
5) tereny przeznaczone na cele urządzeń melioracji wodnych, oznaczone jako wydzielenia 23a/2.Km, 23b/1.Km 
i 23c/3.Km. 
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Układ drogowy 
Na obszarze objętym zmianą planu nie przewiduje się rozbudowy układu drogowego. Projektowana zabudowa 
obsługiwana będzie przez istniejące drogi publiczne. W ramach poszczególnych zespołów zabudowy, dopuszcza się 
wydzielanie dróg wewnętrznych. Ustalenie to dotyczy terenów: 01.23a.MN, 01.23c.MN, 01.23d.MU, 01.23f.MU. 
 
Infrastruktura techniczna 
Obszar objęty zmianą planu jest wyposażony w niezbędną infrastrukturę. Ustalenia zmiany planu nie skutkują 
koniecznością rozbudowy systemów infrastruktury technicznej w zakresie należącym do zadań własnych gminy. Zasady 
wyposażenia poszczególnych terenów w infrastrukturę techniczną, realizowaną w ramach poszczególnych przedsięwzięć 
budowlanych ustala się w § 14 zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej.  
 
CZĘŚĆ III - Sposób realizacji wymogów wynikających z art. 1 ust. 2-4 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym  
 
III.1. Wymogi Art.1 ust.2. ustawy o pizp  
 

Wymogi Art.1 ust.2. ustawy o pizp  
 

Sposób uwzględnienia w zmianie m.p.z.p. – ustalenia zmiany planu 

1) wymagania ładu przestrzennego, 
w tym urbanistyki i architektury;  

W zakresie ochrony ładu przestrzennego obowiązują ustalenia projektu zmiany planu 
zawarte w § 5 Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz zasady 
kształtowania krajobrazu. 2) walory architektoniczne 

i krajobrazowe;  

3) wymagania ochrony środowiska, 
w tym gospodarowania wodami 
i ochrony gruntów rolnych i leśnych;  
 

W zakresie ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony gruntów 
rolnych i leśnych w zmianie planu ustala się między innymi:  
- obowiązek ochrony powiązań przyrodniczych na terenach 23a/1.ZU i 23c/1.ZU 
wyznaczonych wzdłuż rowu melioracyjnego biegnącego wzdłuż granicy miasta; 
- w zakresie ochrony zasobów wody obowiązuje: 

a) zachowanie istniejącej struktury obiegu wody, w tym w szczególności 
zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie działki, 

b) zakaz lokalizacji zagospodarowania powodującego spływ zanieczyszczeń                
do gruntu,  

c) w zakresie gospodarki wodno – ściekowej, obowiązuje stosowanie rozwiązań 
zapewniających ochronę zasobów Głównego Zbiornika Wód Podziemnych; 

Na terenie objętym zmianą planu występują grunty rolne klasy III. Zgodnie z ustawą z dnia 
3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych art. 10a przepisów ustawy w zakresie 
ograniczeń w przeznaczaniu gruntów na cele nierolnicze (Rozdział 2) nie stosuje się do 
gruntów rolnych położonych w granicach administracyjnych miast. 

4) wymagania ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr 
kultury współczesnej;  
 

Na terenie objętym zmianą planu nie występują obiekty i obszary wpisane do rejestru 
zabytków, ani ujęte w gminnej ewidencji zabytków, nie występują również dobra kultury 
współczesnej. Ustala się, iż w przypadku natrafienia w trakcie realizacji prac ziemnych na 
przedmiot posiadający cechy zabytku, zastosowanie mają przepisy ustawy o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami. 

5) wymagania ochrony zdrowia oraz 
bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także 
potrzeby osób niepełnosprawnych;  
 

W zmianie planu ustala się między innymi: 
- W zakresie ochrony środowiska przez hałasem, ustala się, że na granicy terenów 
oznaczonych jako MU, MN i MW obowiązuje zachowanie dopuszczalnych poziomów 
hałasu w środowisku, ustalonych w § 6. Zasady ochrony środowiska, przyrody 
i krajobrazu; 
- W zakresie ochrony powietrza wyklucza się lokalizację źródeł ciepła powodujących 
ponadnormatywną emisję zanieczyszczeń do powietrza, dopuszcza się alternatywne 
źródła energii w zakresie określonym w § 12 pkt 3 zmiany planu.  
Na obszarze objętym zmianą planu nie występują tereny górnicze, tereny osuwania się 
mas ziemnych, obszary szczególnego zagrożenia powodzią. 

6) walory ekonomiczne przestrzeni;  
 

Obszar objęty zmianą planu znajduje się w północno - zachodniej części Lęborka,                  
na południe od ul. Tatrzańskiej, w rejonie ul. Myśliwskiej. Stanowi on zachodni skraj 
osiedla zabudowy mieszkaniowej, głównie jednorodzinnej, znajdującego się pomiędzy 
linią kolejową relacji Lębork – Łeba i granicą miasta. Od zachodu graniczy z gminą Nowa 
Wieś Lęborska, gdzie planowana jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Wobec 
powyższego głównym celem zmiany planu jest zapewnienie możliwości intensyfikacji 
zagospodarowania i zabudowy terenów. 
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7) prawo własności;  Na obszarze objętym zmianą planu większość nieruchomości jest własnością prywatną. 
położonej w granicach terenu 01.24a.MW Dwie działki o łącznej powierzchni ok 40m², 
z istniejącymi przepompowniami, należą do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów 
i Kanalizacji. 

8) potrzeby obronności 
i bezpieczeństwa państwa;  

- nie występują.  

9) potrzeby interesu publicznego;  Na obszarze objętym zmianą planu nie przeznacza się nowych nieruchomości na cele 
publiczne. 

10) potrzeby w zakresie rozwoju 
infrastruktury technicznej, 
w szczególności sieci 
szerokopasmowych. 

Obszar objęty zmianą planu posiada dostęp do wszystkich niezbędnych systemów 
infrastruktury technicznej. Przewiduje się rozbudowę sieci infrastruktury technicznej 
w zakresie niezbędnym do uzbrojenia poszczególnych działek. 

11) zapewnienie udziału 
społeczeństwa w pracach nad 
miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego                 
w tym przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej;  

Projekt zmiany planu został opracowany zgodnie z procedurą określoną w art. 17 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz zgodnie z wymogami ustawy 
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania                         
na środowisko. 
 

12) zachowanie jawności 
i przejrzystości procedur 
planistycznych;  

13) potrzebę zapewnienia 
odpowiedniej ilości i jakości wody, do 
celów zaopatrzenia ludności. 

Zabudowa na obszarze objętym zmianą planu jest zaopatrywane w wodę z miejskiego 
ujęcia wody w Lęborku. Obowiązuje zapewnienie wody z sieci wodociągowej                           
do zewnętrznego gaszenia pożaru zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 
 
III.2.  Wymogi Art.1 ust.3. ustawy o pizp  
Treść artykułu:  

3. Ustalając przeznaczenie terenu lub określając potencjalny sposób zagospodarowania i korzystania z terenu, 
organ waży interes publiczny i interesy prywatne, w tym zgłaszane w postaci wniosków i uwag, zmierzające                  
do ochrony istniejącego stanu zagospodarowania terenu, jak i zmian w zakresie jego zagospodarowania, a także 
analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne. 

 
III.2.1. Wnioski do planu 
W odpowiedzi na ogłoszenie Burmistrza Lęborka o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Myśliwskiej i Tatrzańskiej w Lęborku w wyznaczonym terminie wpłynął 
wniosek dotyczący ustaleń projektu zmiany planu dla działek nr 98/2, 98/3 i 98/4, obr. 1 w Lęborku, położonej                       
przy ul. Myśliwskiej. Właściciel działek wnioskuje między innymi o zmiany w zakresie ustaleń dotyczących przeznaczenia 
terenu, zwiększenia maksymalnego wskaźnika powierzchni zabudowy, wprowadzenia możliwości scalania i wtórnej 
parcelacji działek, zmniejszenie wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej. Wniosek dotyczy terenu oznaczonego 
w zmianie planu jako 01.23b.MU. 
 
III.2.2. Uwagi do planu  
(rozdział zostanie uzupełniony po wyłożeniu projektu zmiany planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 
do publicznego wglądu) 
 
 
III.3.  Wymogi Art.1 ust.4. ustawy o pizp  
Treść artykułu:  

4. W przypadku sytuowania nowej zabudowy, uwzględnienie wymagań ładu przestrzennego, efektywnego gospodarowania 
przestrzenią oraz walorów ekonomicznych przestrzeni następuje poprzez: 
1) kształtowanie struktur przestrzennych przy uwzględnieniu dążenia do minimalizowania transportochłonności układu 
przestrzennego; 
2) lokalizowanie nowej zabudowy mieszkaniowej w sposób umożliwiający mieszkańcom maksymalne wykorzystanie publicznego 
transportu zbiorowego jako podstawowego środka transportu; 
3) zapewnianie rozwiązań przestrzennych, ułatwiających przemieszczanie się pieszych i rowerzystów; 
4) dążenie do planowania i lokalizowania nowej zabudowy: 
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a) na obszarach o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej, w granicach jednostki osadniczej 
w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych 
(tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 1443), w szczególności poprzez uzupełnianie istniejącej zabudowy, 
b) na terenach położonych na obszarach innych niż wymienione w lit. a, wyłącznie w sytuacji braku dostatecznej ilości terenów 
przeznaczonych pod dany rodzaj zabudowy położonych na obszarach, o których mowa w lit. a; przy czym w pierwszej kolejności 
na obszarach w najwyższym stopniu przygotowanych do zabudowy, przez co rozumie się obszary charakteryzujące się 
najlepszym dostępem do sieci komunikacyjnej oraz najlepszym stopniem wyposażenia w sieci wodociągowe, kanalizacyjne, 
elektroenergetyczne, gazowe, ciepłownicze oraz sieci i urządzenia telekomunikacyjne, adekwatnych dla nowej, planowanej 
zabudowy.”; 
 

Wymogi Art.1 ust.4. ustawy o pizp Sposób uwzględnienia w m.p.z.p. – ustalenia zmiany planu 

1) kształtowanie struktur przestrzennych przy 
uwzględnieniu dążenia do minimalizowania 
transportochłonności układu przestrzennego; 

Obszar opracowania zmiany mpzp znajduje się w północno- zachodniej 
części Lęborka w obrębie obszaru o wykształconej strukturze 
funkcjonalno - przestrzennej.  
Teren obsługiwany jest przez istniejące ulice.  
Cały obszar posiada dostęp do wszystkich niezbędnych systemów 
infrastruktury technicznej.  
Obsługiwany jest przez linie autobusowe biegnące w ulicy Pionierów 
i ul. Komuny Paryskiej, z możliwością realizacji pętli autobusowej 
w rejonie skrzyżowania ulic Myśliwskiej i Tatrzańskiej. Odległość                      
od zintegrowanego węzła transportu publicznego, usytuowanego przy 
istniejącym dworcu kolejowym przy ul. Dworcowej wynosi ok. 3 km. 
Natomiast w odległości ok. 1,6 km znajduje się przystanek Nowy Świat, 
położony na linii kolejowej Lębork – Łeba, planowanej do modernizacji. 
W obrębie istniejących ulic zapewnione są rozwiązania przestrzenne 
ułatwiające poruszanie się pieszych i rowerzystów, takie jak chodniki 
i ulice o statusie ulic w strefie zamieszkania  

2) lokalizowanie nowej zabudowy mieszkaniowej 
w sposób umożliwiający mieszkańcom maksymalne 
wykorzystanie publicznego transportu zbiorowego jako 
podstawowego środka transportu; 

3) zapewnianie rozwiązań przestrzennych, 
ułatwiających przemieszczanie się pieszych 
i rowerzystów; 

4) dążenie do planowania i lokalizowania nowej 
zabudowy: 

a) na obszarach o w pełni wykształconej zwartej 
strukturze funkcjonalno-przestrzennej, w granicach 
jednostki osadniczej w rozumieniu art. 2 pkt 1 
ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych 
nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych 
(tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 1443),                        
w szczególności poprzez uzupełnianie istniejącej 
zabudowy, 

 

CZĘŚĆ IV - Zgodność z wynikami analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy 
- o której mowa w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
wraz z datą uchwały Rady Miejskiej w Lęborku, o której mowa w art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27.03.2003r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.  

 
Zgodnie z Art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w celu oceny 
aktualności studium i planów miejscowych burmistrz dokonuje analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, 
ocenia postępy w opracowywaniu planów miejscowych i opracowuje wieloletnie programy ich sporządzania w nawiązaniu 
do ustaleń studium, z uwzględnieniem decyzji zamieszczonych w rejestrach, o których mowa w art. 57 ust. 1–3 i art. 67, 
oraz wniosków w sprawie sporządzenia planu miejscowego.  
Burmistrz Miasta Lęborka przeprowadził stosowne analizy obejmujące lata 2011-2014. Wyniki analiz zostały 
przedstawione Radzie Miejskiej w Lęborku, która podjęła Uchwałę Nr IX-72/2015 z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie 
aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lęborka oraz miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego. Nowe Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta Lębork zostało uchwalone Uchwałą Nr XXXIV-525/2018 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 25 maja 2018 roku. 
 
Wnioski z analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta Lęborka  
Teren objęty zmianą planu położony jest na skraju terenów zabudowanych w centralnej części miasta, o wykształconej 
strukturze funkcjonalno – przestrzennej. Dominują tu funkcje mieszkaniowe i usługowe.  
Obszar objęty zmianą planu znajduje się w północno- zachodniej części Lęborka, na południe od ul. Tatrzańskiej, w rejonie 
ul. Myśliwskiej. Stanowi on zachodni skraj osiedla zabudowy mieszkaniowej, głównie jednorodzinnej, znajdującego się 
pomiędzy linią kolejową relacji Lębork – Łeba i granicą miasta. Od zachodu graniczy z gminą Nowa Wieś Lęborska, gdzie 
planowana jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym w tym rejonie 
miasta polegają na uzupełnianiu zabudowy na nielicznych wolnych działkach lub rozbudowie istniejących budynków,  
a głównym celem zmiany planu jest zapewnienie możliwości intensyfikacji zagospodarowania i zabudowy terenów. 
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CZĘŚĆ V -  Wpływ na finanse publiczne w tym budżet gminy  
 
A. Wydatki związane z realizacją zadań własnych Gminy z zakresu infrastruktury technicznej, ustalonych 
w zmianie planu: 

 Budowa dróg: Na obszarze objętym zmianą planu nie przewiduje się rozbudowy układu drogowego. 
Projektowana zabudowa obsługiwana będzie przez istniejące drogi publiczne. W ramach poszczególnych 
zespołów zabudowy, np. na terenie dopuszcza się wydzielanie dróg wewnętrznych. Ustalenie to dotyczy terenów: 
01.23a.MN, 01.23c.MN, 01.23d.MU, 01.23f.MU. 

 Uzbrojenie terenu: Obszar objęty zmianą planu posiada dostęp do wszystkich niezbędnych systemów 
infrastruktury technicznej. Ustalenia zmiany planu nie skutkują koniecznością rozbudowy systemów infrastruktury 
technicznej w zakresie należącym do zadań własnych gminy. Przewiduje się rozbudowę sieci infrastruktury 
technicznej w zakresie niezbędnym do uzbrojenia poszczególnych działek.  

 Nie wystąpią wydatki z budżetu Gminy Miasta Lęborka z tytułu wykupu gruntów w związku z ich przeznaczeniem 
na cele publiczne. W zmianie planu nie przeznacza się nowych terenów na cele publiczne. 

 
B. Wpływy do budżetu gminy 
Realizacja ustaleń zmiany planu wiąże się w możliwością wystąpienia wpływów do budżetu Gminy Miasto Lębork: 

 z tytułu zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Lębork o powierzchni ok 0,15 ha, położonej 
w granicach terenu 01.24a.MW. Zbycie nieruchomości nastąpi w oparciu o wyceny sporządzone przez 
uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego. (Zgodnie z art. 37 ust. 12 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 503, ze zmianami oraz art. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. 
o gospodarce nieruchomościami. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, ze zmianami). Biorąc pod uwagę obecny poziom 
cen  gruntów w tym rejonie miasta wpływy ze sprzedaży wniosą ok. 220.500 zł; 

 z tytułu wzrostu wpływów z podatków od nieruchomości; w zmianie planu, zgodnie z celami jej sporządzenia, 
przewiduje, się intensyfikację zagospodarowania niektórych terenów, co oznacza, że realizacja ustaleń planu 
wiąże się w możliwością wystąpienia wzrostu wpływów do budżetu gminy z tytułu podatków od nieruchomości; 
dotyczy to w szczególności nieruchomości położonych w granicach terenów: 01.23a.MN, 01.23b.MU, 01.23c.MN, 
01.23d.MU, 01.23f.MU, 01.23g.MW, 01.23i.MU oraz 01.24a.MW; 

 z tytułu opłaty planistycznej, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym w przypadku zbycia nieruchomości na terenach: 01.23a.MN, 01.23f.MU, 01.23g.MW, 01.23i.MU, 
jeśli sprzedaż nieruchomości nastąpi w ciągu pięciu lat od uchwalenia planu.  

 
CZĘŚĆ VI -  Zgodność z ustaleniami Studium  
 
Studium obowiązujące zostało przyjęte Uchwałą Nr XXXIV-525/2018 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 25 maja.2018 r. 
w sprawie uchwalenia "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lęborka". W celu 
określenia zasad i docelowych kierunków rozwoju poszczególnych części miasta Lęborka dokonano podziału na strefy 
funkcjonalno-przestrzenne. W przestrzeni Lęborka wyróżnia się strefy funkcjonalno-przestrzenne (określone w dalszej 
części dokumentu studium strefami), przyporządkowując im charakterystyczny symbol i skrótowe określenie. Obszar 
objęty zmianą planu znajduje się w jednostce D1, która obejmuje tereny na południe od rzeki Łeby, pomiędzy linią kolejową 
Lębork – Łeba, a granicą administracyjną miasta. W granicach zmiany planu znajduje się zachodni fragment jednostki D1, 
usytuowany przy granicy z gminą Nowa Wieś Lęborska, na południe od ul. Tatrzańskiej, w rejonie ul. Myśliwskiej. 
 
Zasady polityki przestrzennej w jednostce D1, ustalone w Studium: 

 Dominujący sposób zagospodarowania i funkcje: preferencja dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
z usługami towarzyszącymi; utrzymanie funkcji istniejących terenów ogrodów działkowych.  

 Funkcje wykluczone: funkcje z katalogu przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, 
z wyjątkiem inwestycji celu publicznego.  

 Kierunki przekształceń/ nowe tereny inwestycyjne: Zmiana przeznaczenia terenów obowiązującego mpzp 
w kierunku rozwoju funkcji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Obszar wielofunkcyjnego rozwoju 
w północno-zachodniej części strefy, z preferencją dla zabudowy mieszkaniowo-usługowej i usługowej, 
z dopuszczeniem zabudowy produkcyjnej. 

W jednostce D1 w Studium określa się funkcje towarzyszące dla obszarów o dominującej funkcji zabudowy mieszkaniowej, 
którymi mogą być funkcje nie powodujące konfliktów z ustalonym podstawowym przeznaczeniem terenów: nieuciążliwe 
usługi towarzyszące zabudowie mieszkaniowej, usługi publiczne, tereny zieleni publicznej (skwery, zieleńce, boiska, place 
zabaw itp.), parkingi, komunikacja wewnętrzna, infrastruktura techniczna. 
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W obrębie niektórych jednostek funkcjonalno – przestrzennych w studium wyznacza się tereny rozwojowe, o dominującej, 
podstawowej funkcji terenu. Na obszarze objętym zmianą planu, pomiędzy ul. Myśliwską a granicą administracyjną miasta, 
wyznacza się obszar oznaczony w Studium jako D1.1, który określa się jako wielofunkcyjny. Wskazanie funkcji 
dominującej nie wyklucza lokalizacji funkcji towarzyszących, zgodnie z potrzebami samorządu oraz lokalnymi 
uwarunkowaniami, z wyjątkiem funkcji powodujących konflikty przestrzenne oraz funkcji wykluczonych w poszczególnych 
strefach funkcjonalno-przestrzennych wyznaczonych w studium. Ustalenie szczegółowego katalogu funkcji 
towarzyszących/dopuszczalnych oraz funkcji czy form zagospodarowania wykluczonych w poszczególnych obszarach 
nastąpi na etapie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  
 
Generalne rozstrzygnięcia zmiany planu w zakresie przeznaczenia terenów są następujące: 

A. Dla znacznej części terenów położonych na obszarze zmiany planu ustala się przeznaczenie o dominującej 
funkcji mieszkaniowej. Dotyczy to terenów 01.23g.MW, 01.24a.MW – tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej oraz terenów 01.23a.MN, 01.23c,MN, 01.23e.MN, 01.24b.MN, 01.24c.MN – tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. 

B. Dla terenów 01.23b.MU, 01.23d.MU, 01.23f.MU, 01.23i.MU ustala się przeznaczenie tereny zabudowy 
mieszkaniowo- usługowej, gdzie dominuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami towarzyszącymi.  

C. Dla terenu 01.23h.UP, jako kontynuację dotychczasowego sposobu zagospodarowania ustala się przeznaczenie 
- teren zabudowy usługowej, produkcyjnej i magazynowej.  

D. Tereny 01.23b.MU, 01.23d.MU, 01.23f.MU, 01.23i.MU oraz 01.23h.UP znajdują się w obrębie wskazanego 
w Studium terenu rozwojowego D1.1 – obszar wielofunkcyjny. 

 
Wnioski: Rozwiązania przyjęte w projekcie zmiany planu są spójnie z kierunkami zagospodarowania przestrzennego 
ustalonymi w obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lęborka. 
 
 


