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UCHWAŁA NR XXV/350/2020
RADY MIEJSKIEJ RUMI
z dnia 17 grudnia 2020 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części dzielnicy
Szmelta w Rumi dla zapisów szczegółowych w strefach A.4.MN,U, 001KDZ, A.8.MN,U, A.15.MN,
A.19.MN,U, B.4.US,ZP, B.5.US,ZP, B.6.ZL, B.7.U,US,ZD, 003.KDL, B.8.MN,U, B.9.MN,U, B.10.MN,U,
B.11.MN, B.12.ZE,WS, B.19.U, C.19.MN, C.20.ZL oraz części strefy D.7.MN - Etap II
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 5, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( Dz.U. z 2020 poz. 713 ze zm.) oraz art. 20, ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 poz. 293 ze zm.), Rada Miejska Rumi uchwala, co
następuje:
§ 1. Stwierdza się, że projektowana zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
części dzielnicy Szmelta w Rumi dla zapisów szczegółowych w strefach A.4.MN,U, 001KDZ, A.8.MN,U,
A.15.MN, A.19.MN,U, B.4.US,ZP, B.5.US,ZP, B.6.ZL, B.7.U,US,ZD, 003.KDL, B.8.MN,U, B.9.MN,U,
B.10.MN,U, B.11.MN, B.12.ZE,WS, B.19.U, C.19.MN, C.20.ZL oraz części strefy D.7.MN - Etap II,
nie narusza ustaleń obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta Rumi.
§ 2. 1. W uchwale Nr V/38/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Szmelta w Rumi (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 28, z 11.03.2011 r.
poz. 645 ze zm.) dokonuje się następujących zmian:
1) w §15:
a) w ust. 19 w karcie nr 19 dla terenu oznaczonego symbolem A.19.MN,U:
- pkt 2 otrzymuje brzmienie: "2) POWIERZCHNIA TERENU A.19.MN,U: 1,12 ha;";
- w pkt 4 dodaje się lit. e: "e) nakaz realizacji przejść ekologicznych w ogrodzeniach umożliwiających
migrację drobnej zwierzyny, w postaci otworów o średnicy minimum 15 cm wykonanych
w podmurówce przy powierzchni terenu, rozmieszczonych w odstępach nie większych niż 5 m lub
prześwitów o szerokości minimum 10 cm pomiędzy podmurówką a ażurowymi elementami
ogrodzenia, gdy wysokość podmurówki nie przekracza 10 cm;";
- w pkt 4 dodaje się lit. f: ''f) w terenach ciągów komunikacyjnych oraz terenach do nich przyległych
zaleca się montaż płotków ochronno-naprowadzających oraz przejść dla płazów;";
- w pkt 4 dodaje się lit. g: "g) w terenach sąsiadujących z terenami lasów, zieleni i śródlądowych wód
powierzchniowych ewentualne prace ziemne i budowlane prowadzić poza okresem rozrodu i migracji
płazów (określonym w przepisach odrębnych). Dopuszcza się prowadzenie prac w ww. okresie po
wykluczeniu przez specjalistę herpetologa migracji i rozrodu płazów, co należy potwierdzić wpisem
w dokumentacji budowlanej;";
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- w pkt 4 dodaje się lit. h: ''h) dopuszcza się usunięcie drzew lub krzewów zgodnie z przepisami
odrębnymi, chyba że zapisy szczegółowe stanowią inaczej; ewentualną wycinkę drzew powinno
przeprowadzać się poza okresem lęgowym ptaków (określonym w przepisach odrębnych);";
- pkt 5 lit. b otrzymuje brzmienie: "b) w obrębie terenu znajduje się zabytkowy budynek (ul. Św. Józefa
20, działka nr 188 obr. 21 - oznaczony na rysunku planu), dla budynku ustala się: nakaz ochrony bryły
(w tym kształtu dachu), formy architektonicznej, detalu architektonicznego (w tym wielkości i kształtu
otworów okiennych i podziałów stolarki okiennej), historycznych materiałów budowlanych oraz
kolorystyki (w tym pokrycie dachu); realizacja nowego budynku na działce winna być dokonana w tej
samej wielkości i formie jak budynek rozebrany, na podstawie opracowanej inwentaryzacji
architektoniczno– budowlanej;";
- w pkt 10 dodaje się lit. d: "d) dopuszcza się realizację urządzeń służących do gromadzenia wód
deszczowych na terenie działek w celu późniejszego ich wykorzystania np. do prac porządkowych,
pielęgnacyjnych, czy nawodnienia terenów zieleni;";
b) w ust. 32, w karcie nr 32 dla terenu oznaczonego symbolem B.8.MN,U:
- pkt 2 otrzymuje brzmienie: "2) POWIERZCHNIA TERENU B.8.MN,U: 0,59 ha;";
- pkt 4 lit. b otrzymuje brzmienie: "b) wzdłuż linii rozgraniczającej z terenem B.7.1.MN i B.6.1.ZP
występuje ciek - rów do ochrony (oznaczony na rysunku planu), dla cieku ustala się: zakaz lokalizacji
zabudowy w odległości mniejszej niż 5 m od osi cieku z dopuszczeniem bliższego posadowienia
budynków w uzgodnieniu z właściwym wydziałem Urzędu Miasta Rumi (odległość tą ustalić należy
od rzeczywistego przebiegu cieku); zakaz zmiany stosunków wodnych, która powodowałyby
negatywne oddziaływanie na tereny sąsiednie; nakaz ochrony, konserwacji i udrożnienia wszelkich
cieków z zapewnieniem nienaruszalnego przepływu wód; nakaz uzyskania zgody właściwego
wydziału Urzędu Miasta Rumi na wszelkie prace polegające na zmianie przebiegu, likwidacji, zmianie
na kanalizację podziemną, zmianie przekroju, zmianie sposobu umocnienia brzegu oraz zmianie
rzędnej dna i brzegów cieku;";
- w pkt 4 dodaje się lit. d: "d) nakaz realizacji przejść ekologicznych w ogrodzeniach umożliwiających
migrację drobnej zwierzyny, w postaci otworów o średnicy minimum 15 cm wykonanych
w podmurówce przy powierzchni terenu, rozmieszczonych w odstępach nie większych niż 5 m lub
prześwitów o szerokości minimum 10 cm pomiędzy podmurówką a ażurowymi elementami
ogrodzenia, gdy wysokość podmurówki nie przekracza 10 cm;";
- w pkt 4 dodaje się lit. e: ''e) w terenach ciągów komunikacyjnych oraz terenach do nich przyległych
zaleca się montaż płotków ochronno-naprowadzających oraz przejść dla płazów;";
- w pkt 4 dodaje się lit. f: "f) w terenach sąsiadujących z terenami lasów, zieleni i śródlądowych wód
powierzchniowych ewentualne prace ziemne i budowlane prowadzić poza okresem rozrodu i migracji
płazów (określonym w przepisach odrębnych). Dopuszcza się prowadzenie prac w ww. okresie po
wykluczeniu przez specjalistę herpetologa migracji i rozrodu płazów, co należy potwierdzić wpisem
w dokumentacji budowlanej;";
- w pkt 4 dodaje się lit. g: ''g) dopuszcza się usunięcie drzew lub krzewów zgodnie z przepisami
odrębnymi, chyba że zapisy szczegółowe stanowią inaczej; ewentualną wycinkę drzew powinno
przeprowadzać się poza okresem lęgowym ptaków (określonym w przepisach odrębnych);";
- pkt 6 otrzymuje brzmienie: "6) PARAMETRY I WSKAŹNIKI URBANISTYCZNE: a) intensywność
zabudowy: minimalnie 0; maksymalnie do 0,5; b) powierzchnia zabudowy: maksymalnie do 25% (dla
działek budowlanych o powierzchni mniejszej niż 2000m2 - powierzchnia zabudowy budynku
mieszkalnego i usługowego do 250 m2; dla działek budowlanych o powierzchni większej niż 2000 m2
– powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego i usługowego do 350 m2);
c) linie zabudowy: ustala się maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 10m od linii
rozgraniczającej z terenem B.3.US,U,RM,D oraz w odległości 6 m od linii rozgraniczającej z terenem
004.KDL (jak oznaczono na rysunku planu); d) powierzchnia biologicznie czynna: minimum 50%;"
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- pkt 10 otrzymuje brzmienie: "10) INNE ZAPISY: a) zasady podziału terenu na działki budowlane:
powierzchnia działki minimum: 900 m2; minimalna powierzchnia działki nie dotyczy: podziałów
działek dla regulacji granic celem umożliwienia racjonalnego korzystania z istniejących
nieruchomości, oraz w celu dostosowania przebiegu granic do istniejącego już w terenie trwałego
i długotrwałego sposobu użytkowania gruntu w przypadkach, kiedy jego dostosowanie do istniejących
granic jest niemożliwe lub związane ze znacznymi kosztami; podziałów działek dla uzupełnienia
działek sąsiednich pod warunkiem, że powstające w ten sposób nieruchomości będą spełniać wymogi
planu; b) dopuszcza się realizację urządzeń służących do gromadzenia wód deszczowych na terenie
działek w celu późniejszego ich wykorzystania np. do prac porządkowych, pielęgnacyjnych, czy
nawodnienia terenów zieleni;";
c) w ust. 33, w karcie nr 33 dla terenu oznaczonego symbolem B.9.MN,U:
- pkt 2 otrzymuje brzmienie: "2) POWIERZCHNIA TERENU B.9.MN,U: 0,59 ha;";
- w pkt 4 dodaje się lit. d: "d) nakaz realizacji przejść ekologicznych w ogrodzeniach umożliwiających
migrację drobnej zwierzyny, w postaci otworów o średnicy minimum 15 cm wykonanych
w podmurówce przy powierzchni terenu, rozmieszczonych w odstępach nie większych niż 5 m lub
prześwitów o szerokości minimum 10 cm pomiędzy podmurówką a ażurowymi elementami
ogrodzenia, gdy wysokość podmurówki nie przekracza 10 cm;";
- w pkt 4 dodaje się lit. e: ''e) w terenach ciągów komunikacyjnych oraz terenach do nich przyległych
zaleca się montaż płotków ochronno-naprowadzających oraz przejść dla płazów;";
- w pkt 4 dodaje się lit. f: "f) w terenach sąsiadujących z terenami lasów, zieleni i śródlądowych wód
powierzchniowych ewentualne prace ziemne i budowlane prowadzić poza okresem rozrodu i migracji
płazów (określonym w przepisach odrębnych). Dopuszcza się prowadzenie prac w ww. okresie po
wykluczeniu przez specjalistę herpetologa migracji i rozrodu płazów, co należy potwierdzić wpisem
w dokumentacji budowlanej;";
- w pkt 4 dodaje się lit. g: ''g) dopuszcza się usunięcie drzew lub krzewów zgodnie z przepisami
odrębnymi, chyba że zapisy szczegółowe stanowią inaczej; ewentualną wycinkę drzew powinno
przeprowadzać się poza okresem lęgowym ptaków (określonym w przepisach odrębnych);";
- pkt 6 otrzymuje brzmienie: "6) PARAMETRY I WSKAŹNIKI URBANISTYCZNE: a) intensywność
zabudowy: minimalnie 0; maksymalnie do 0,5; b) powierzchnia zabudowy: maksymalnie do 25% (dla
działek budowlanych o powierzchni mniejszej niż 2000 m2 - powierzchnia zabudowy budynku
mieszkalnego i usługowego do 250 m2; dla działek budowlanych o powierzchni większej niż 2000 m2
– powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego i usługowego do 350 m2); c) linie zabudowy: ustala
się maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 10 m od linii rozgraniczającej
z terenem B.3.US,U,RM,D oraz w odległości 6m od linii rozgraniczającej z terenem 004 KDL (jak
oznaczono na rysunku planu); d) powierzchnia biologicznie czynna: minimum 50%;";
- pkt 10 lit. a tiret pierwsze otrzymuje brzmienie: "zasady podziału terenu na działki budowlane:
powierzchnia działki minimum: 900 m2; minimalna powierzchnia działki nie dotyczy: podziałów
działek dla regulacji granic celem umożliwienia racjonalnego korzystania z istniejących
nieruchomości, oraz w celu dostosowania przebiegu granic do istniejącego już w terenie trwałego
i długotrwałego sposobu użytkowania gruntu w przypadkach, kiedy jego dostosowanie do istniejących
granic jest niemożliwe lub związane ze znacznymi kosztami; podziałów działek dla uzupełnienia
działek sąsiednich pod warunkiem, że powstające w ten sposób nieruchomości będą spełniać wymogi
planu;"
- w pkt 10 dodaje się lit. b: "b) dopuszcza się realizację urządzeń służących do gromadzenia wód
deszczowych na terenie działek w celu późniejszego ich wykorzystania np. do prac porządkowych,
pielęgnacyjnych, czy nawodnienia terenów zieleni;";
d) w ust. 34, w karcie nr 34 dla terenu oznaczonego symbolem B.10.MN,U:
- pkt 2 otrzymuje brzmienie: "2) POWIERZCHNIA TERENU B.10.MN,U: 1,20 ha;"
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- w pkt 4 dodaje się lit. d: "d) nakaz realizacji przejść ekologicznych w ogrodzeniach umożliwiających
migrację drobnej zwierzyny, w postaci otworów o średnicy minimum 15 cm wykonanych
w podmurówce przy powierzchni terenu, rozmieszczonych w odstępach nie większych niż 5 m lub
prześwitów o szerokości minimum 10 cm pomiędzy podmurówką a ażurowymi elementami
ogrodzenia, gdy wysokość podmurówki nie przekracza 10 cm;";
- w pkt 4 dodaje się lit. e: ''e) w terenach ciągów komunikacyjnych oraz terenach do nich przyległych
zaleca się montaż płotków ochronno-naprowadzających oraz przejść dla płazów;";
- w pkt 4 dodaje się lit. f: "f) w terenach sąsiadujących z terenami lasów, zieleni i śródlądowych wód
powierzchniowych ewentualne prace ziemne i budowlane prowadzić poza okresem rozrodu i migracji
płazów (określonym w przepisach odrębnych). Dopuszcza się prowadzenie prac w ww. okresie po
wykluczeniu przez specjalistę herpetologa migracji i rozrodu płazów, co należy potwierdzić wpisem
w dokumentacji budowlanej;";
- w pkt 4 dodaje się lit. g: ''g) dopuszcza się usunięcie drzew lub krzewów zgodnie z przepisami
odrębnymi, chyba że zapisy szczegółowe stanowią inaczej; ewentualną wycinkę drzew powinno
przeprowadzać się poza okresem lęgowym ptaków (określonym w przepisach odrębnych);";
- pkt 6 otrzymuje brzmienie: "6) PARAMETRY I WSKAŹNIKI URBANISTYCZNE: a) intensywność
zabudowy: minimalnie 0; maksymalnie do 0,5; b) powierzchnia zabudowy: maksymalnie do 25% (dla
działek budowlanych o powierzchni mniejszej niż 2000m2 - powierzchnia zabudowy budynku
mieszkalnego i usługowego do 250 m2; dla działek budowlanych o powierzchni większej niż 2000 m2
– powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego i usługowego do 350 m2);
c) linie zabudowy: ustala się maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 10m od linii
rozgraniczającej z terenem B.12.ZE,WS i B.3.US,U,RM,D oraz w odległości 6m od linii
rozgraniczającej z terenem 004 KDL (jak oznaczono na rysunku planu); d) powierzchnia biologicznie
czynna: minimum 50%;";
- pkt 10 lit. a tiret pierwsze otrzymuje brzmienie: "zasady podziału terenu na działki budowlane:
powierzchnia działki minimum: 900 m2; minimalna powierzchnia działki nie dotyczy: podziałów
działek dla regulacji granic celem umożliwienia racjonalnego korzystania z istniejących
nieruchomości, oraz w celu dostosowania przebiegu granic do istniejącego już w terenie trwałego
i długotrwałego sposobu użytkowania gruntu w przypadkach, kiedy jego dostosowanie do istniejących
granic jest niemożliwe lub związane ze znacznymi kosztami; podziałów działek dla uzupełnienia
działek sąsiednich pod warunkiem, że powstające w ten sposób nieruchomości będą spełniać wymogi
planu;";
- w pkt 10 dodaje się lit. b: "b) dopuszcza się realizację urządzeń służących do gromadzenia wód
deszczowych na terenie działek w celu późniejszego ich wykorzystania np. do prac porządkowych,
pielęgnacyjnych, czy nawodnienia terenów zieleni;";
e) w ust. 35, w karcie nr 35 dla terenu oznaczonego symbolem B.11.MN:
- pkt 1 otrzymuje brzmienie: "1) SYMBOL TERENU: B.11.MN,U;";
- pkt 2 otrzymuje brzmienie: "2) POWIERZCHNIA TERENU B.11.MN,U: 1,61 ha;";
- pkt 3 otrzymuje brzmienie: "3) PRZEZNACZENIE TERENU B.11.MN,U: teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej – wyłącznie budynki mieszkalne wolnostojące (charakterystyka funkcji
według ustaleń zawartych w § 3 ust. 2 pkt 1); teren zabudowy usługowej, usługi z zakresu: usług
turystyki oraz usługi związane z opieką społeczną, zdrowotną;";
- w pkt 4 dodaje się lit. f: "f) nakaz realizacji przejść ekologicznych w ogrodzeniach umożliwiających
migrację drobnej zwierzyny, w postaci otworów o średnicy minimum 15 cm wykonanych
w podmurówce przy powierzchni terenu, rozmieszczonych w odstępach nie większych niż 5 m lub
prześwitów o szerokości minimum 10 cm pomiędzy podmurówką a ażurowymi elementami
ogrodzenia, gdy wysokość podmurówki nie przekracza 10 cm;";
- w pkt 4 dodaje się lit. g: ''g) w terenach ciągów komunikacyjnych oraz terenach do nich przyległych
zaleca się montaż płotków ochronno-naprowadzających oraz przejść dla płazów;";
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- w pkt 4 dodaje się lit. h: "h) w terenach sąsiadujących z terenami lasów, zieleni i śródlądowych wód
powierzchniowych ewentualne prace ziemne i budowlane prowadzić poza okresem rozrodu i migracji
płazów (określonym w przepisach odrębnych). Dopuszcza się prowadzenie prac w ww. okresie po
wykluczeniu przez specjalistę herpetologa migracji i rozrodu płazów, co należy potwierdzić wpisem
w dokumentacji budowlanej;";
- w pkt 4 dodaje się lit. i: ''i) dopuszcza się usunięcie drzew lub krzewów zgodnie z przepisami
odrębnymi, chyba że zapisy szczegółowe stanowią inaczej; ewentualną wycinkę drzew powinno
przeprowadzać się poza okresem lęgowym ptaków (określonym w przepisach odrębnych);";
- pkt 6 otrzymuje brzmienie: "6) PARAMETRY I WSKAŹNIKI URBANISTYCZNE: a) intensywność
zabudowy: minimalnie 0; maksymalnie do 0,5; b) powierzchnia zabudowy: maksymalnie do 25% (dla
działek budowlanych o powierzchni mniejszej niż 2000 m2 - powierzchnia zabudowy budynku
mieszkalnego i usługowego do 250 m2; dla działek budowlanych o powierzchni większej niż 2000 m2
– powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego i usługowego do 350 m2); c) linie zabudowy: ustala
się maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 10 m od linii rozgraniczającej
z terenem B.12.ZE,WS oraz w odległości 6 m od linii rozgraniczającej z terenem 004 KDL i 012 KDD
(jak oznaczono na rysunku planu); d) powierzchnia biologicznie czynna: minimum 50%;";
- pkt 10 lit. a tiret pierwsze otrzymuje brzmienie: " - zasady podziału terenu na działki budowlane:
powierzchnia działki minimum: 900 m2; minimalna powierzchnia działki nie dotyczy: podziałów
działek dla regulacji granic celem umożliwienia racjonalnego korzystania z istniejących
nieruchomości, oraz w celu dostosowania przebiegu granic do istniejącego już w terenie trwałego
i długotrwałego sposobu użytkowania gruntu w przypadkach, kiedy jego dostosowanie do istniejących
granic jest niemożliwe lub związane ze znacznymi kosztami; podziałów działek dla uzupełnienia
działek sąsiednich pod warunkiem, że powstające w ten sposób nieruchomości będą spełniać wymogi
planu;"
- w pkt 10 dodaje się lit. b: "b) dopuszcza się realizację urządzeń służących do gromadzenia wód
deszczowych na terenie działek w celu późniejszego ich wykorzystania np. do prac porządkowych,
pielęgnacyjnych, czy nawodnienia terenów zieleni;";
f) w ust. 36, w karcie nr 36 dla terenu oznaczonego symbolem B.12.ZE,WS:
- pkt 2 otrzymuje brzmienie: "2) POWIERZCHNIA TERENU B.12.ZE,WS: 1,51 ha;";
- pkt 3 otrzymuje brzmienie: "3) PRZEZNACZENIE TERENU B.12.ZE,WS: teren zieleni o funkcji
ekologicznej (charakterystyka funkcji według ustaleń zawartych w § 3 ust. 2 pkt 11; teren wód
powierzchniowych śródlądowych (charakterystyka funkcji według ustaleń zawartych w §
3 ust. 2 pkt 12; dopuszcza się: lokalizację obiektów rekreacji i sportu; budowę zbiornika retencyjnego
dla spiętrzania i retencjonowania wód rzeki Zagórska Struga i budowli z tym związanych; realizację
mostów i kładek oraz ciągów pieszo-rowerowych przez teren oraz przez rzekę Zagórską Strugę;";
- w pkt 4 dodaje się lit. e: "e) nakaz realizacji przejść ekologicznych w ogrodzeniach umożliwiających
migrację drobnej zwierzyny, w postaci otworów o średnicy minimum 15 cm wykonanych
w podmurówce przy powierzchni terenu, rozmieszczonych w odstępach nie większych niż 5 m lub
prześwitów o szerokości minimum 10 cm pomiędzy podmurówką a ażurowymi elementami
ogrodzenia, gdy wysokość podmurówki nie przekracza 10 cm;";
- w pkt 4 dodaje się lit. f: ''f) w terenach ciągów komunikacyjnych oraz terenach do nich przyległych
zaleca się montaż płotków ochronno-naprowadzających oraz przejść dla płazów;";
- w pkt 4 dodaje się lit. g: "g) w terenach sąsiadujących z terenami lasów, zieleni i śródlądowych wód
powierzchniowych ewentualne prace ziemne i budowlane prowadzić poza okresem rozrodu i migracji
płazów (określonym w przepisach odrębnych). Dopuszcza się prowadzenie prac w ww. okresie po
wykluczeniu przez specjalistę herpetologa migracji i rozrodu płazów, co należy potwierdzić wpisem
w dokumentacji budowlanej;";
- w pkt 4 dodaje się lit. h: ''h) dopuszcza się usunięcie drzew lub krzewów zgodnie z przepisami
odrębnymi, chyba że zapisy szczegółowe stanowią inaczej; ewentualną wycinkę drzew powinno
przeprowadzać się poza okresem lęgowym ptaków (określonym w przepisach odrębnych);";
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- pkt 9 lit. b otrzymuje brzmienie: "b) teren zagrożony powodzią i podtapianiem (w granicach
oznaczonych na rysunku planu), dla terenu ustala się: zakaz lokalizacji budowli, za wyjątkiem:
budowli związanych z rekreacją oraz z regulacją, umocnieniem brzegów rzeki (metodami
biologicznymi), mostów i kładek oraz ciągów pieszo-rowerowych, sieci uzbrojenia terenu, nakaz
uwzględnienia zagrożenia powodziowego w zagospodarowaniu terenu i lokalizacji dopuszczonych
budowli;";
- w pkt 10 dodaje się lit. b: "b) dopuszcza się realizację urządzeń służących do gromadzenia wód
deszczowych na terenie działek w celu późniejszego ich wykorzystania np. do prac porządkowych,
pielęgnacyjnych, czy nawodnienia terenów zieleni;";
g) w ust. 43, w karcie nr 43 dla terenu oznaczonego symbolem B.19.U
- pkt 2 otrzymuje brzmienie: "2) POWIERZCHNIA TERENU B.19.U: 1,26 ha;";
- w pkt 4 usuwa się lit. a, kolejne litery otrzymują symbol w kolejności alfabetycznej;
- w pkt 4 dodaje się lit. c: "c) nakaz realizacji przejść ekologicznych w ogrodzeniach umożliwiających
migrację drobnej zwierzyny, w postaci otworów o średnicy minimum 15 cm wykonanych
w podmurówce przy powierzchni terenu, rozmieszczonych w odstępach nie większych niż 5 m lub
prześwitów o szerokości minimum 10 cm pomiędzy podmurówką a ażurowymi elementami
ogrodzenia, gdy wysokość podmurówki nie przekracza 10 cm;";
- w pkt 4 dodaje się lit. d: ''d) w terenach ciągów komunikacyjnych oraz terenach do nich przyległych
zaleca się montaż płotków ochronno-naprowadzających oraz przejść dla płazów;";
- w pkt 4 dodaje się lit. e: "e) w terenach sąsiadujących z terenami lasów, zieleni i śródlądowych wód
powierzchniowych ewentualne prace ziemne i budowlane prowadzić poza okresem rozrodu i migracji
płazów (określonym w przepisach odrębnych). Dopuszcza się prowadzenie prac w ww. okresie po
wykluczeniu przez specjalistę herpetologa migracji i rozrodu płazów, co należy potwierdzić wpisem
w dokumentacji budowlanej;";
- w pkt 4 dodaje się lit. f: ''f) dopuszcza się usunięcie drzew lub krzewów zgodnie z przepisami
odrębnymi, chyba że zapisy szczegółowe stanowią inaczej; ewentualną wycinkę drzew powinno
przeprowadzać się poza okresem lęgowym ptaków (określonym w przepisach odrębnych);";
- w pkt 10 dodaje się lit. b: "b) dopuszcza się realizację urządzeń służących do gromadzenia wód
deszczowych na terenie działek w celu późniejszego ich wykorzystania np. do prac porządkowych,
pielęgnacyjnych, czy nawodnienia terenów zieleni;";
h) w ust. 67, w karcie nr 67:
- pkt 1 otrzymuje brzmienie: "1) SYMBOL TERENU: C.20. ZP;";
- pkt 2 otrzymuje brzmienie: "2) POWIERZCHNIA TERENU C.20. ZP: 0,7 ha;";
- pkt 3 otrzymuje brzmienie: "3) PRZEZNACZENIE TERENU C.20.ZP: teren zieleni urządzonej
(charakterystyka funkcji według ustaleń zawartych w § 3 ust. 2 pkt 9); dopuszcza się lokalizację
obiektów rekreacji i sportu; mostów, przepustów i kładek oraz ciągów pieszo-rowerowych;";
- pkt 4 lit. a otrzymuje brzmienie "a) nakaz wykonywania w sąsiedztwie drzew prac ziemnych
związanych z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego w sposób nieszkodzący drzewom;";
- w pkt 4 dodaje się lit. e: "e) nakaz realizacji przejść ekologicznych w ogrodzeniach umożliwiających
migrację drobnej zwierzyny, w postaci otworów o średnicy minimum 15 cm wykonanych
w podmurówce przy powierzchni terenu, rozmieszczonych w odstępach nie większych niż 5 m lub
prześwitów o szerokości minimum 10 cm pomiędzy podmurówką a ażurowymi elementami
ogrodzenia, gdy wysokość podmurówki nie przekracza 10 cm;";
- w pkt 4 dodaje się lit. f: ''f) w terenach ciągów komunikacyjnych oraz terenach do nich przyległych
zaleca się montaż płotków ochronno-naprowadzających oraz przejść dla płazów;";
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- w pkt 4 dodaje się lit. g: "g) w terenach sąsiadujących z terenami lasów, zieleni i śródlądowych wód
powierzchniowych ewentualne prace ziemne i budowlane prowadzić poza okresem rozrodu i migracji
płazów (określonym w przepisach odrębnych). Dopuszcza się prowadzenie prac w ww. okresie po
wykluczeniu przez specjalistę herpetologa migracji i rozrodu płazów, co należy potwierdzić wpisem
w dokumentacji budowlanej;";
- w pkt 4 dodaje się lit. h: ''h) dopuszcza się usunięcie drzew lub krzewów zgodnie z przepisami
odrębnymi, chyba że zapisy szczegółowe stanowią inaczej; ewentualną wycinkę drzew powinno
przeprowadzać się poza okresem lęgowym ptaków (określonym w przepisach odrębnych);"
- pkt 6 lit. c otrzymuje brzmienie: "c) powierzchnia biologicznie czynna: 80% powierzchni terenu";
- pkt 8 lit. b otrzymuje brzmienie: "b) wymagania parkingowe: dopuszcza się lokalizację parkingów;
ilość stanowisk postojowych należy określić w sposób indywidualny, odpowiednio dostosowując do
programu zamierzenia inwestycyjnego, w tym 10% mp jako miejsca dla osób posiadających kartę
parkingową.";
- w pkt 10 dodaje się lit. b: "b) dopuszcza się realizację urządzeń służących do gromadzenia wód
deszczowych na terenie działek w celu późniejszego ich wykorzystania np. do prac porządkowych,
pielęgnacyjnych, czy nawodnienia terenów zieleni;";
i) dodaje się ust. 89: "89. Karta nr 116:
1) SYMBOL TERENU: B.4.1.ZP;
2) POWIERZCHNIA TERENU B.4.1.ZP: 0,07 ha;
3) PRZEZNACZENIE TERENU B.4.1.ZP: teren zieleni urządzonej (charakterystyka funkcji według ustaleń
zawartych w § 3 ust. 2 pkt 9 Uchwały Nr V/38/2011 Rady Miejskiej Rumi z dnia 27 stycznia 2011 r.F);
4) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY:
a) zakaz zmiany stosunków wodnych, która powodowałyby negatywne oddziaływanie na tereny sąsiednie;
b) nakaz wykonywania w sąsiedztwie drzew prac ziemnych związanych z wykorzystaniem sprzętu
mechanicznego w sposób nieszkodzący drzewom;
c) nakaz realizacji przejść ekologicznych w ogrodzeniach umożliwiających migrację drobnej zwierzyny,
w postaci otworów o średnicy minimum 15 cm wykonanych w podmurówce przy powierzchni terenu,
rozmieszczonych w odstępach nie większych niż 5 m lub prześwitów o szerokości minimum 10 cm
pomiędzy podmurówką a ażurowymi elementami ogrodzenia, gdy wysokość podmurówki nie przekracza
10 cm;
d) w terenach ciągów komunikacyjnych oraz terenach do nich przyległych zaleca się montaż płotków
ochronno-naprowadzających oraz przejść dla płazów;
e) w terenach sąsiadujących z terenami lasów, zieleni i śródlądowych wód powierzchniowych ewentualne
prace ziemne i budowlane prowadzić poza okresem rozrodu i migracji płazów (określonym w przepisach
odrębnych). Dopuszcza się prowadzenie prac w ww. okresie po wykluczeniu przez specjalistę
herpetologa migracji i rozrodu płazów, co należy potwierdzić wpisem w dokumentacji budowlanej;
f) dopuszcza się usunięcie drzew lub krzewów zgodnie z przepisami odrębnymi, chyba że zapisy
szczegółowe stanowią inaczej; ewentualną wycinkę drzew powinno przeprowadzać się poza okresem
lęgowym ptaków (określonym w przepisach odrębnych).
5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA, DÓBR KULTURY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: teren
położny jest w strefie ochrony ekspozycji zabytkowych zespołów oraz doliny rzeki Zagórska Struga; dla
terenu ustala się ochronę walorów krajobrazu przyrodniczo – kulturowego, poprzez: zakaz lokalizacji
obiektów budowlanych deprecjonujących krajobraz i historyczne otoczenie;
6) PARAMETRY I WSKAŹNIKI URBANISTYCZNE:
a) intensywność zabudowy: nie dotyczy;
b) powierzchnia zabudowy: nie dotyczy;
c) linie zabudowy: nie dotyczy;
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d) powierzchnia biologicznie czynna: minimum 70%;
7) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY:
a) wysokość zabudowy: nie dotyczy;
b) usytuowanie budynków: nie dotyczy;
c) gabaryty budynków: nie dotyczy;
d) rodzaj dachu: nie dotyczy;
8) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURĄ:
a) dojazd: od terenu 003 KDL;
b) wymagania parkingowe: dopuszcza się lokalizację parkingów; ilość stanowisk postojowych należy
określić w sposób indywidualny, odpowiednio dostosowując do programu zamierzenia inwestycyjnego,
w tym 10% mp jako miejsca dla osób posiadających kartę parkingową.
c) pozostałe elementy obsługi w zakresie infrastruktury: według § 12 ust. 5;
9) WYMOGI PRZEPISÓW ODRĘBNYCH: nie ustala się;
10) INNE ZAPISY:
a) dopuszcza się urządzenia sportowe oraz służące rekreacji i wypoczynkowi; mosty, przepusty i kładki
oraz lokalizację ciągów rowerowych i pieszo-rowerowych;
b) określone w karcie terenu parametry i zasady nie dotyczą terenów i obiektów infrastruktury technicznej,
dróg wewnętrznych oraz podziałów korygujących i porządkujących - co dopuszcza się niezależnie od
ustaleń planu;
c) dopuszcza się realizację urządzeń służących do gromadzenia wód deszczowych na terenie działek w celu
późniejszego ich wykorzystania np. do prac porządkowych, pielęgnacyjnych, czy nawodnienia terenów
zieleni;
11) STAWKA PROCENTOWA: 1%.";
j) dodaje się ust. 90: "90. Karta nr 117:
1) SYMBOL TERENU: B.4.2.ZP;
2) POWIERZCHNIA TERENU B.4.2.ZP: 0,22 ha;
3) PRZEZNACZENIE TERENU B.4.2.ZP – teren zieleni urządzonej (charakterystyka funkcji według ustaleń
zawartych w § 3 ust. 2 pkt 9);
4) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY:
a) w obrębie terenu występuje rów do ochrony (oznaczony na rysunku planu), dla cieku ustala się: zakaz
lokalizacji zabudowy w odległości mniejszej niż 5m od osi cieku z dopuszczeniem bliższego
posadowienia budynków w uzgodnieniu z właściwym wydziałem Urzędu Miasta Rumi (odległość tą
ustalić należy od rzeczywistego przebiegu cieku); zakaz zmiany stosunków wodnych, która
powodowałyby negatywne oddziaływanie na tereny sąsiednie; nakaz ochrony, konserwacji i udrożnienia
wszelkich cieków z zapewnieniem nienaruszalnego przepływu wód; nakaz uzyskania zgody właściwego
wydziału Urzędu Miasta Rumi na wszelkie prace polegające na zmianie przebiegu, likwidacji, zmianie
na kanalizację podziemną, zmianie przekroju, zmianie sposobu umocnienia brzegu oraz zmianie rzędnej
dna i brzegów cieku;
b) zakaz zmiany stosunków wodnych, która powodowałyby negatywne oddziaływanie na tereny sąsiednie;
c) nakaz wykonywania w sąsiedztwie drzew prac ziemnych związanych z wykorzystaniem sprzętu
mechanicznego w sposób nieszkodzący drzewom;
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d) nakaz realizacji przejść ekologicznych w ogrodzeniach umożliwiających migrację drobnej zwierzyny,
w postaci otworów o średnicy minimum 15 cm wykonanych w podmurówce przy powierzchni terenu,
rozmieszczonych w odstępach nie większych niż 5 m lub prześwitów o szerokości minimum 10 cm
pomiędzy podmurówką a ażurowymi elementami ogrodzenia, gdy wysokość podmurówki nie przekracza
10 cm;
e) w terenach ciągów komunikacyjnych oraz terenach do nich przyległych zaleca się montaż płotków
ochronno-naprowadzających oraz przejść dla płazów;
f) w terenach sąsiadujących z terenami lasów, zieleni i śródlądowych wód powierzchniowych ewentualne
prace ziemne i budowlane prowadzić poza okresem rozrodu i migracji płazów (określonym w przepisach
odrębnych). Dopuszcza się prowadzenie prac w ww. okresie po wykluczeniu przez specjalistę
herpetologa migracji i rozrodu płazów, co należy potwierdzić wpisem w dokumentacji budowlanej;
5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA, DÓBR KULTURY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: teren
położny jest w strefie ochrony ekspozycji zabytkowych zespołów oraz doliny rzeki Zagórska Struga; dla
terenu ustala się ochronę walorów krajobrazu przyrodniczo – kulturowego, poprzez: zakaz lokalizacji
obiektów budowlanych deprecjonujących krajobraz i historyczne otoczenie;
6) PARAMETRY I WSKAŹNIKI URBANISTYCZNE:
a) intensywność zabudowy: nie dotyczy;
b) powierzchnia zabudowy: nie dotyczy;
c) linie zabudowy: nie dotyczy;
d) powierzchnia biologicznie czynna: minimum 70%;
7) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY:
a) wysokość zabudowy: nie dotyczy;
b) usytuowanie budynków: nie dotyczy;
c) gabaryty budynków: nie dotyczy;
d) rodzaj dachu: nie dotyczy;
8) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURĄ:
a) dojazd: od terenu 003 KDL;
b) wymagania parkingowe: dopuszcza się lokalizację parkingów; ilość stanowisk postojowych należy
określić w sposób indywidualny, odpowiednio dostosowując do programu zamierzenia inwestycyjnego,
w tym 10% mp jako miejsca dla osób posiadających kartę parkingową;
c) pozostałe elementy obsługi w zakresie infrastruktury: według § 12 ust. 5.
9) WYMOGI PRZEPISÓW ODRĘBNYCH: nie dotyczy;
10) INNE ZAPISY:
a) dopuszcza się urządzenia sportowe oraz służące rekreacji i wypoczynkowi; mosty, przepusty i kładki
oraz lokalizację ciągów rowerowych i pieszo-rowerowych;
b) określone w karcie terenu parametry i zasady nie dotyczą terenów i obiektów infrastruktury technicznej,
dróg wewnętrznych oraz podziałów korygujących i porządkujących - co dopuszcza się niezależnie od
ustaleń planu;
c) dopuszcza się realizację urządzeń służących do gromadzenia wód deszczowych na terenie działek w celu
późniejszego ich wykorzystania np. do prac porządkowych, pielęgnacyjnych, czy nawodnienia terenów
zieleni;
11) STAWKA PROCENTOWA: 1%.
k) dodaje się ust. 91: "91. Karta nr 118:
1) SYMBOL TERENU: B.5.1.MN;
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2) POWIERZCHNIA TERENU B.5.1.MN: 0,78 ha;
3) PRZEZNACZENIE TERENU B.5.1.MN: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – wyłącznie
budynki mieszkalne wolnostojące (charakterystyka funkcji według ustaleń zawartych w § 3 ust. 2 pkt 1;
4) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY:
a) poziomu dopuszczalnego hałasu: jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
b) zakaz zmiany stosunków wodnych, która powodowałyby negatywne oddziaływanie na tereny sąsiednie;
c) nakaz wykonywania w sąsiedztwie drzew prac ziemnych związanych z wykorzystaniem sprzętu
mechanicznego w sposób nieszkodzący drzewom;
d) nakaz realizacji przejść ekologicznych w ogrodzeniach umożliwiających migrację drobnej zwierzyny,
w postaci otworów o średnicy minimum 15 cm wykonanych w podmurówce przy powierzchni terenu,
rozmieszczonych w odstępach nie większych niż 5 m lub prześwitów o szerokości minimum 10 cm
pomiędzy podmurówką a ażurowymi elementami ogrodzenia, gdy wysokość podmurówki nie przekracza
10 cm;
e) w terenach ciągów komunikacyjnych oraz terenach do nich przyległych zaleca się montaż płotków
ochronno-naprowadzających oraz przejść dla płazów;
f) w terenach sąsiadujących z terenami lasów, zieleni i śródlądowych wód powierzchniowych ewentualne
prace ziemne i budowlane prowadzić poza okresem rozrodu i migracji płazów (określonym w przepisach
odrębnych). Dopuszcza się prowadzenie prac w ww. okresie po wykluczeniu przez specjalistę
herpetologa migracji i rozrodu płazów, co należy potwierdzić wpisem w dokumentacji budowlanej;
5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA, DÓBR KULTURY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: teren
położony jest w strefie ochrony ekspozycji zabytkowych zespołów oraz doliny rzeki Zagórska Struga; dla
terenu ustala się ochronę walorów krajobrazu przyrodniczo – kulturowego, poprzez: ograniczenie
gabarytów zabudowy (według ustaleń podanych w pkt 7 karty terenu); zakaz stosowania w elewacjach
budynków jaskrawej kolorystyki; zakaz lokalizacji obiektów budowlanych deprecjonujących krajobraz
i historyczne otoczenie; zakaz zmiany naturalnego ukształtowania terenu o więcej niż 50 cm ponad
naturalny poziom terenu na powierzchni większej niż maksymalnie 10% powierzchni działki;
6) PARAMETRY I WSKAŹNIKI URBANISTYCZNE:
a) intensywność zabudowy: minimalna 0, maksymalna 0,5;
b) linie zabudowy: ustala się maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 6 m od linii
rozgraniczającej z terenem 003.KDL;
c) powierzchnia zabudowy: maksymalnie do 25%;
d) powierzchnia biologicznie czynna: minimum 50%;
7) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
a) wysokość zabudowy: wysokość budynków mieszkalnych i mieszkalno-usługowych: budynki
2 kondygnacyjne (w tym poddasze przeznaczone na pobyt ludzi) do 9 m, lub 1-kondygnacyjne (z
dopuszczonym poddaszem nie przeznaczonym na pobyt ludzi) do 7 m; wysokość budynków innych:
budynki 1-kondygnacyjne (z dopuszczonym poddaszem nie przeznaczonym na pobyt ludzi) do 6 m;
poziom posadowienia parteru: do 0,5 m n.p.t.;
b) rodzaj dachu: dach dwuspadowy (dopuszczone naczółki) lub wielospadowy; kąt nachylenia połaci
głównych dachu: w przedziale od 30 stopni do 45 stopni; usytuowanie kalenicy: na jednym poziomie,
w osi podłużnej budynku (nie dotyczy części bocznych i garażu), połacie dachu symetryczne (o
jednakowym kącie nachylenia);
c) materiały w elewacjach: kolorystyka ścian (powyżej poziomu posadowienia parteru): cegła czerwona,
tynk lub okładziny naturalne w pastelowych odcieniach koloru beżowego, szarego, żółtego;
8) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURĄ:
a) dojazd: od terenu 003KDL poprzez teren publiczny 029.KDW1;
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b) wymagania parkingowe: dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: minimum 1 miejsce
postojowe/1 mieszkanie; dla usług wbudowanych o powierzchni użytkowej większej niż 30m2: minimum
1 miejsce postojowe; w tym 10% mp jako miejsca dla osób posiadających kartę parkingową.
c) pozostałe elementy obsługi w zakresie infrastruktury: według § 12 ust. 5;
9) WYMOGI PRZEPISÓW ODRĘBNYCH: w obrębie terenu zaleca się ustalenie geotechnicznych warunków
posadowienia obiektów budowlanych i sporządzenia dokumentacji geotechnicznej oraz dodatkowo
dokumentacji geologiczno-inżynierskiej zgodnie z przepisami odrębnymi;
10) INNE ZAPISY:
a) zasady podziału terenu na działki budowlane: powierzchnia działki minimum: 900 m2; minimalna
powierzchnia działki nie dotyczy: podziałów działek dla regulacji granic celem umożliwienia
racjonalnego korzystania z istniejących nieruchomości, oraz w celu dostosowania przebiegu granic do
istniejącego już w terenie trwałego i długotrwałego sposobu użytkowania gruntu w przypadkach, kiedy
jego dostosowanie do istniejących granic jest niemożliwe lub związane ze znacznymi kosztami;
podziałów działek dla uzupełnienia działek sąsiednich pod warunkiem, że powstające w ten sposób
nieruchomości będą spełniać wymogi planu, dla istniejących działek budowlanych o mniejszej
powierzchni – jak w stanie istniejącym, przy nowych podziałach geodezyjnych dostosować kształt
działek do istniejącego układu rowów;
b) dopuszcza się realizację urządzeń służących do gromadzenia wód deszczowych na terenie działek w celu
późniejszego ich wykorzystania np. do prac porządkowych, pielęgnacyjnych, czy nawodnienia terenów
zieleni;
11) STAWKA PROCENTOWA: 30%.
l) dodaje się ust. 92: "92. Karta nr 119.
1) SYMBOL TERENU: B.5.2.MN;
2) POWIERZCHNIA TERENU B.5.2.MN: 0,31 ha;
3) PRZEZNACZENIE TERENU B.5.2.MN: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – wyłącznie
budynki mieszkalne wolnostojące (charakterystyka funkcji według ustaleń zawartych w § 3 ust. 2 pkt 1;
4) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY:
a) poziomu dopuszczalnego hałasu: jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
b) zakaz zmiany stosunków wodnych, która powodowałyby negatywne oddziaływanie na tereny sąsiednie;
c) nakaz wykonywania w sąsiedztwie drzew prac ziemnych związanych z wykorzystaniem sprzętu
mechanicznego w sposób nieszkodzący drzewom;
d) nakaz realizacji przejść ekologicznych w ogrodzeniach umożliwiających migrację drobnej zwierzyny,
w postaci otworów o średnicy minimum 15 cm wykonanych w podmurówce przy powierzchni terenu,
rozmieszczonych w odstępach nie większych niż 5 m lub prześwitów o szerokości minimum 10 cm
pomiędzy podmurówką a ażurowymi elementami ogrodzenia, gdy wysokość podmurówki nie przekracza
10 cm;
e) w terenach ciągów komunikacyjnych oraz terenach do nich przyległych zaleca się montaż płotków
ochronno-naprowadzających oraz przejść dla płazów;
f) w terenach sąsiadujących z terenami lasów, zieleni i śródlądowych wód powierzchniowych ewentualne
prace ziemne i budowlane prowadzić poza okresem rozrodu i migracji płazów (określonym w przepisach
odrębnych). Dopuszcza się prowadzenie prac w ww. okresie po wykluczeniu przez specjalistę
herpetologa migracji i rozrodu płazów, co należy potwierdzić wpisem w dokumentacji budowlanej.
5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA, DÓBR KULTURY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: teren
położony jest w strefie ochrony ekspozycji zabytkowych zespołów oraz doliny rzeki Zagórska Struga; dla
terenu ustala się ochronę walorów krajobrazu przyrodniczo – kulturowego, poprzez: ograniczenie
gabarytów zabudowy (według ustaleń podanych w pkt 7 karty terenu); zakaz stosowania w elewacjach
budynków jaskrawej kolorystyki; zakaz lokalizacji obiektów budowlanych deprecjonujących krajobraz
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i historyczne otoczenie; zakaz zmiany naturalnego ukształtowania terenu o więcej niż 50 cm ponad
naturalny poziom terenu na powierzchni większej niż maksymalnie 10% powierzchni działki;
6) PARAMETRY I WSKAŹNIKI URBANISTYCZNE:
a) intensywność zabudowy: minimalna 0, maksymalna 0,5;
b) linie zabudowy: ustala się maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 6 m od linii
rozgraniczającej z terenem 003.KDL;
c) powierzchnia zabudowy: maksymalnie do 25% (dla działek budowlanych o powierzchni mniejszej niż
2000m2 - powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego do 250 m2, dla działek budowlanych
o powierzchni większej niż 2000 m2 - powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego do 350 m2);
d) powierzchnia biologicznie czynna: minimum 50%;
7) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY:
a) wysokość zabudowy: wysokość budynków mieszkalnych i mieszkalno-usługowych: budynki
2 kondygnacyjne (w tym poddasze przeznaczone na pobyt ludzi) do 9 m, lub 1-kondygnacyjne (z
dopuszczonym poddaszem nie przeznaczonym na pobyt ludzi) do 7 m; wysokość budynków innych:
budynki 1-kondygnacyjne (z dopuszczonym poddaszem nie przeznaczonym na pobyt ludzi) do 6 m;
poziom posadowienia parteru: do 0,5 m n.p.t.;
b) rodzaj dachu: dach dwuspadowy (dopuszczone naczółki) lub wielospadowy; kąt nachylenia połaci
głównych dachu: w przedziale od 30 stopni do 45 stopni; usytuowanie kalenicy: na jednym poziomie,
w osi podłużnej budynku (nie dotyczy części bocznych i garażu), połacie dachu symetryczne (o
jednakowym kącie nachylenia);
c) materiały w elewacjach: kolorystyka ścian (powyżej poziomu posadowienia parteru): cegła czerwona,
tynk lub okładziny naturalne w pastelowych odcieniach koloru beżowego, szarego, żółtego;
8) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURĄ:
a) dojazd: od terenu 003.KDL poprzez teren publiczny 029.KDW1;
b) wymagania parkingowe: dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: minimum 1 miejsce
postojowe/1 mieszkanie; dla usług wbudowanych o powierzchni użytkowej większej niż 30 m2:
minimum 1 miejsce postojowe; w tym 10% mp jako miejsca dla osób posiadających kartę parkingową.
c) pozostałe elementy obsługi w zakresie infrastruktury: według § 12 ust. 5;
9) WYMOGI PRZEPISÓW ODRĘBNYCH: w obrębie terenu zaleca się ustalenie geotechnicznych warunków
posadowienia obiektów budowlanych i sporządzenia dokumentacji geotechnicznej oraz dodatkowo
dokumentacji geologiczno-inżynierskiej zgodnie z przepisami odrębnymi;
10) INNE ZAPISY:
a) zasady podziału terenu na działki budowlane: powierzchnia działki minimum: 900m2; minimalna
powierzchnia działki nie dotyczy: podziałów działek dla regulacji granic celem umożliwienia
racjonalnego korzystania z istniejących nieruchomości, oraz w celu dostosowania przebiegu granic do
istniejącego już w terenie trwałego i długotrwałego sposobu użytkowania gruntu w przypadkach, kiedy
jego dostosowanie do istniejących granic jest niemożliwe lub związane ze znacznymi kosztami;
podziałów działek dla uzupełnienia działek sąsiednich pod warunkiem, że powstające w ten sposób
nieruchomości będą spełniać wymogi planu, dla istniejących działek budowlanych o mniejszej
powierzchni – jak w stanie istniejącym, przy nowych podziałach geodezyjnych dostosować kształt
działek do istniejącego układu rowów;
b) dopuszcza się realizację urządzeń służących do gromadzenia wód deszczowych na terenie działek w celu
późniejszego ich wykorzystania np. do prac porządkowych, pielęgnacyjnych, czy nawodnienia terenów
zieleni;
11) STAWKA PROCENTOWA: 30%.
m) dodaje się ust. 93: "93. Karta nr 120.
1) SYMBOL TERENU: B.6.1.ZP;
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2) POWIERZCHNIA TERENU B.6.1.ZP: 0,26 ha;
3) PRZEZNACZENIE TERENU B.6.1.ZP – teren zieleni urządzonej (charakterystyka funkcji według ustaleń
zawartych w § 3 ust. 2 pkt 9;
4) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY:
a) w obrębie terenu występuje ciek – rów do bezwzględnego zachowania (oznaczony na rysunku planu); dla
cieku ustala się: zakaz lokalizacji zabudowy w odległości mniejszej niż 10m od osi cieku
z dopuszczeniem bliższego posadowienia budynków w uzgodnieniu z właściwym wydziałem Urzędu
Miasta Rumi, nakaz zachowania cieku, zakaz zmiany cieku na kanalizację podziemną (z dopuszczeniem
zmiany na kanalizację podziemną dla cieków w drogach), nakaz ochrony, konserwacji i udrożnienia
cieku z zapewnieniem nienaruszalnego przepływu wód, nakaz uzyskania zgody właściwego wydziału
Urzędu Miasta Rumi dla inwestycji położonych przy tym cieku oraz dla prac polegających na zmianie
jego przebiegu, przekroju, zmianie sposobu umocnienia brzegu oraz zmianie rzędnej dna i brzegów
cieku;
b) zakaz zmiany stosunków wodnych, która powodowałyby negatywne oddziaływanie na tereny sąsiednie;
c) nakaz wykonywania w sąsiedztwie drzew prac ziemnych związanych z wykorzystaniem sprzętu
mechanicznego w sposób nieszkodzący drzewom;
d) nakaz realizacji przejść ekologicznych w ogrodzeniach umożliwiających migrację drobnej zwierzyny,
w postaci otworów o średnicy minimum 15 cm wykonanych w podmurówce przy powierzchni terenu,
rozmieszczonych w odstępach nie większych niż 5 m lub prześwitów o szerokości minimum 10 cm
pomiędzy podmurówką a ażurowymi elementami ogrodzenia, gdy wysokość podmurówki nie przekracza
10 cm;
e) w terenach ciągów komunikacyjnych oraz terenach do nich przyległych zaleca się montaż płotków
ochronno-naprowadzających oraz przejść dla płazów;
f) w terenach sąsiadujących z terenami lasów, zieleni i śródlądowych wód powierzchniowych ewentualne
prace ziemne i budowlane prowadzić poza okresem rozrodu i migracji płazów (określonym w przepisach
odrębnych). Dopuszcza się prowadzenie prac w ww. okresie po wykluczeniu przez specjalistę
herpetologa migracji i rozrodu płazów, co należy potwierdzić wpisem w dokumentacji budowlanej.
5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA, DÓBR KULTURY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: teren
położny jest w strefie ochrony ekspozycji zabytkowych zespołów oraz doliny rzeki Zagórska Struga; dla
terenu ustala się ochronę walorów krajobrazu przyrodniczo – kulturowego, poprzez: zakaz lokalizacji
obiektów budowlanych deprecjonujących krajobraz i historyczne otoczenie;
6) PARAMETRY I WSKAŹNIKI URBANISTYCZNE:
a) intensywność zabudowy: nie dotyczy;
b) powierzchnia zabudowy: nie dotyczy;
c) linie zabudowy: nie dotyczy;
d) powierzchnia biologicznie czynna: minimum 70%;
7) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY:
a) wysokość zabudowy: nie dotyczy;
b) usytuowanie budynków: nie dotyczy;
c) gabaryty budynków: nie dotyczy;
d) rodzaj dachu: nie dotyczy;
8) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURĄ:
a) dojazd: od terenu 003 KDL poprzez teren publiczny 028.KDW1;
b) wymagania parkingowe: dopuszcza się lokalizację parkingów; ilość stanowisk postojowych należy
określić w sposób indywidualny, odpowiednio dostosowując do programu zamierzenia inwestycyjnego,
w tym 10% mp jako miejsca dla osób posiadających kartę parkingową.
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c) pozostałe elementy obsługi w zakresie infrastruktury: według § 12 ust. 5;
9) WYMOGI PRZEPISÓW ODRĘBNYCH: nie ustala się;
10) INNE ZAPISY:
a) dopuszcza się urządzenia sportowe oraz służące rekreacji i wypoczynkowi; mosty, przepusty, kładki itp.
oraz lokalizację ciągów rowerowych i pieszo-rowerowych;
b) określone w karcie terenu parametry i zasady nie dotyczą terenów i obiektów infrastruktury technicznej,
dróg wewnętrznych oraz podziałów korygujących i porządkujących - co dopuszcza się niezależnie od
ustaleń planu;
11) STAWKA PROCENTOWA: 1%.";
n) dodaje się ust. 94: "94. Karta nr 121.
1) SYMBOL TERENU: B.6.2.ZP;
2) POWIERZCHNIA TERENU B.6.2.ZP: 0,1 ha;
3) PRZEZNACZENIE TERENU B.6.2.ZP – teren zieleni urządzonej (charakterystyka funkcji według ustaleń
zawartych w § 3 ust. 2 pkt 9;
4) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY:
a) w obrębie terenu występuje ciek – rów do bezwzględnego zachowania (oznaczony na rysunku planu); dla
cieku ustala się: zakaz lokalizacji zabudowy w odległości mniejszej niż 10m od osi cieku
z dopuszczeniem bliższego posadowienia budynków w uzgodnieniu z właściwym wydziałem Urzędu
Miasta Rumi, nakaz zachowania cieku, zakaz zmiany cieku na kanalizację podziemną (z dopuszczeniem
zmiany na kanalizację podziemną dla cieków w drogach), nakaz ochrony, konserwacji i udrożnienia
cieku z zapewnieniem nienaruszalnego przepływu wód, nakaz uzyskania zgody właściwego wydziału
Urzędu Miasta Rumi dla inwestycji położonych przy tym cieku oraz dla prac polegających na zmianie
jego przebiegu, przekroju, zmianie sposobu umocnienia brzegu oraz zmianie rzędnej dna i brzegów
cieku;
b) zakaz zmiany stosunków wodnych, która powodowałyby negatywne oddziaływanie na tereny sąsiednie;
c) nakaz wykonywania w sąsiedztwie drzew prac ziemnych związanych z wykorzystaniem sprzętu
mechanicznego w sposób nieszkodzący drzewom;
d) nakaz realizacji przejść ekologicznych w ogrodzeniach umożliwiających migrację drobnej zwierzyny,
w postaci otworów o średnicy minimum 15 cm wykonanych w podmurówce przy powierzchni terenu,
rozmieszczonych w odstępach nie większych niż 5 m lub prześwitów o szerokości minimum 10 cm
pomiędzy podmurówką a ażurowymi elementami ogrodzenia, gdy wysokość podmurówki nie przekracza
10 cm;
e) w terenach ciągów komunikacyjnych oraz terenach do nich przyległych zaleca się montaż płotków
ochronno-naprowadzających oraz przejść dla płazów;
f) w terenach sąsiadujących z terenami lasów, zieleni i śródlądowych wód powierzchniowych ewentualne
prace ziemne i budowlane prowadzić poza okresem rozrodu i migracji płazów (określonym w przepisach
odrębnych). Dopuszcza się prowadzenie prac w ww. okresie po wykluczeniu przez specjalistę
herpetologa migracji i rozrodu płazów, co należy potwierdzić wpisem w dokumentacji budowlanej.
5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA, DÓBR KULTURY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: teren
położny jest w strefie ochrony ekspozycji zabytkowych zespołów oraz doliny rzeki Zagórska Struga; dla
terenu ustala się ochronę walorów krajobrazu przyrodniczo – kulturowego, poprzez: zakaz lokalizacji
obiektów budowlanych deprecjonujących krajobraz i historyczne otoczenie;
6) PARAMETRY I WSKAŹNIKI URBANISTYCZNE:
a) intensywność zabudowy: nie dotyczy;
b) powierzchnia zabudowy: nie dotyczy;
c) linie zabudowy: nie dotyczy;
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d) powierzchnia biologicznie czynna: minimum 70%;
7) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY:
a) wysokość zabudowy: nie dotyczy;
b) usytuowanie budynków: nie dotyczy;
c) gabaryty budynków: nie dotyczy;
d) rodzaj dachu: nie dotyczy;
8) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURĄ:
a) dojazd: od terenu 003.KDL poprzez teren publiczny 028.KDW1;
b) wymagania parkingowe: dopuszcza się lokalizację parkingów; ilość stanowisk postojowych należy
określić w sposób indywidualny, odpowiednio dostosowując do programu zamierzenia inwestycyjnego,
w tym 10% mp jako miejsca dla osób posiadających kartę parkingową;
c) pozostałe elementy obsługi w zakresie infrastruktury: według § 12 ust. 5;
9) WYMOGI PRZEPISÓW ODRĘBNYCH: nie ustala się;
10) INNE ZAPISY:
a) dopuszcza się urządzenia sportowe oraz służące rekreacji i wypoczynkowi; mosty, przepusty, kładki itp.
oraz lokalizację ciągów rowerowych i pieszo-rowerowych;
b) określone w karcie terenu parametry i zasady nie dotyczą terenów i obiektów infrastruktury technicznej,
dróg wewnętrznych oraz podziałów korygujących i porządkujących - co dopuszcza się niezależnie od
ustaleń planu;
c) dopuszcza się realizację urządzeń służących do gromadzenia wód deszczowych na terenie działek w celu
późniejszego ich wykorzystania np. do prac porządkowych, pielęgnacyjnych, czy nawodnienia terenów
zieleni;
11) STAWKA PROCENTOWA: 1%.";
o) dodaje się ust. 95: "95. Karta nr 122.
1) SYMBOL TERENU: B.7.1.MN;
2) POWIERZCHNIA TERENU B.7.1.MN: 0,47 ha;
3) PRZEZNACZENIE TERENU B.7.1.MN: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – wyłącznie
budynki mieszkalne wolnostojące (charakterystyka funkcji według ustaleń zawartych w § 3 ust. 2 pkt 1;
4) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY:
a) poziom dopuszczalnego hałasu: jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
b) wzdłuż linii rozgraniczającej z terenem B.8.MN,U występuje ciek - rów do ochrony (oznaczony na
rysunku planu), dla cieku ustala się: zakaz lokalizacji zabudowy w odległości mniejszej niż 5m od osi
cieku z dopuszczeniem bliższego posadowienia budynków w uzgodnieniu z właściwym wydziałem
Urzędu Miasta Rumi (odległość tą ustalić należy od rzeczywistego przebiegu cieku); zakaz zmiany
stosunków wodnych, która powodowałyby negatywne oddziaływanie na tereny sąsiednie; nakaz
ochrony, konserwacji i udrożnienia wszelkich cieków z zapewnieniem nienaruszalnego przepływu wód;
nakaz uzyskania zgody właściwego wydziału Urzędu Miasta Rumi na wszelkie prace polegające na
zmianie przebiegu, likwidacji, zmianie na kanalizację podziemną, zmianie przekroju, zmianie sposobu
umocnienia brzegu oraz zmianie rzędnej dna i brzegów cieku;
c) zakaz zmiany stosunków wodnych, która powodowałyby negatywne oddziaływanie na tereny sąsiednie;
d) nakaz wykonywania w sąsiedztwie drzew prac ziemnych związanych z wykorzystaniem sprzętu
mechanicznego w sposób nieszkodzący drzewom;
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e) nakaz realizacji przejść ekologicznych w ogrodzeniach umożliwiających migrację drobnej zwierzyny,
w postaci otworów o średnicy minimum 15 cm wykonanych w podmurówce przy powierzchni terenu,
rozmieszczonych w odstępach nie większych niż 5 m lub prześwitów o szerokości minimum 10 cm
pomiędzy podmurówką a ażurowymi elementami ogrodzenia, gdy wysokość podmurówki nie przekracza
10 cm;
f) w terenach ciągów komunikacyjnych oraz terenach do nich przyległych zaleca się montaż płotków
ochronno-naprowadzających oraz przejść dla płazów;
g) w terenach sąsiadujących z terenami lasów, zieleni i śródlądowych wód powierzchniowych ewentualne
prace ziemne i budowlane prowadzić poza okresem rozrodu i migracji płazów (określonym w przepisach
odrębnych). Dopuszcza się prowadzenie prac w ww. okresie po wykluczeniu przez specjalistę
herpetologa migracji i rozrodu płazów, co należy potwierdzić wpisem w dokumentacji budowlanej.
5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA, DÓBR KULTURY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: teren
położony jest w strefie ochrony ekspozycji zabytkowych zespołów oraz doliny rzeki Zagórska Struga; dla
terenu ustala się ochronę walorów krajobrazu przyrodniczo – kulturowego, poprzez: ograniczenie
gabarytów zabudowy (według ustaleń podanych w pkt 7 karty terenu); zakaz stosowania w elewacjach
budynków jaskrawej kolorystyki; zakaz lokalizacji obiektów budowlanych deprecjonujących krajobraz
i historyczne otoczenie; zakaz zmiany naturalnego ukształtowania terenu o więcej niż 50 cm ponad
naturalny poziom terenu na powierzchni większej niż maksymalnie 10% powierzchni działki;
6) PARAMETRY I WSKAŹNIKI URBANISTYCZNE:
a) intensywność zabudowy: minimalna 0, maksymalna 0,5;
b) linie zabudowy: ustala się maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 10m od linii
rozgraniczającej z terenem B.3.US,U,RM,D (jak oznaczono na rysunku planu);
c) powierzchnia zabudowy: maksymalnie do 25%;
d) powierzchnia biologicznie czynna: minimum 50%.
7) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY:
a) wysokość zabudowy: wysokość budynków mieszkalnych i mieszkalno-usługowych: budynki
2 kondygnacyjne (w tym poddasze przeznaczone na pobyt ludzi) do 9m, lub 1-kondygnacyjne (z
dopuszczonym poddaszem nie przeznaczonym na pobyt ludzi) do 7 m; wysokość budynków innych:
budynki 1-kondygnacyjne (z dopuszczonym poddaszem nie przeznaczonym na pobyt ludzi) do 6m;
poziom posadowienia parteru: do 0,5 m n.p.t.;
b) rodzaj dachu: dach dwuspadowy (dopuszczone naczółki) lub wielospadowy; kąt nachylenia połaci
głównych dachu: w przedziale od 30 stopni do 45 stopni; usytuowanie kalenicy: na jednym poziomie,
w osi podłużnej budynku (nie dotyczy części bocznych i garażu), połacie dachu symetryczne (o
jednakowym kącie nachylenia);
c) materiały w elewacjach: kolorystyka ścian (powyżej poziomu posadowienia parteru): cegła czerwona,
tynk lub okładziny naturalne w pastelowych odcieniach koloru beżowego, szarego, żółtego.
8) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURĄ:
a) dojazd: od terenu 003 KDL poprzez publiczny teren 028.KDW1;
b) wymagania parkingowe: dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: minimum 1 miejsce
postojowe/1 mieszkanie; dla usług wbudowanych o powierzchni użytkowej większej niż 30m2: minimum
1 miejsce postojowe; w tym 10% mp jako miejsca dla osób posiadających kartę parkingową;
c) pozostałe elementy obsługi w zakresie infrastruktury: według § 12 ust. 5;
9) WYMOGI PRZEPISÓW ODRĘBNYCH: w obrębie terenu zaleca się ustalenie geotechnicznych warunków
posadawiania obiektów budowlanych i sporządzenia dokumentacji geotechnicznej oraz dodatkowo
dokumentacji geologiczno-inżynierskiej zgodnie z przepisami odrębnymi;
10) INNE ZAPISY:
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a) zasady podziału terenu na działki budowlane: powierzchnia działki minimum: 900m2; minimalna
powierzchnia działki nie dotyczy: podziałów działek dla regulacji granic celem umożliwienia
racjonalnego korzystania z istniejących nieruchomości, oraz w celu dostosowania przebiegu granic do
istniejącego już w terenie trwałego i długotrwałego sposobu użytkowania gruntu w przypadkach, kiedy
jego dostosowanie do istniejących granic jest niemożliwe lub związane ze znacznymi kosztami;
podziałów działek dla uzupełnienia działek sąsiednich pod warunkiem, że powstające w ten sposób
nieruchomości będą spełniać wymogi planu, dla istniejących działek budowlanych o mniejszej
powierzchni – jak w stanie istniejącym, przy nowych podziałach geodezyjnych dostosować kształt
działek do istniejącego układu rowów;
b) dopuszcza się realizację urządzeń służących do gromadzenia wód deszczowych na terenie działek w celu
późniejszego ich wykorzystania np. do prac porządkowych, pielęgnacyjnych, czy nawodnienia terenów
zieleni;
11) STAWKA PROCENTOWA: 30%.";
p) dodaje się ust. 96: "96. Karta nr 123.
1) SYMBOL TERENU: B.7.2.MN;
2) POWIERZCHNIA TERENU B.7.2.MN: 0,34 ha;
3) PRZEZNACZENIE TERENU B.7.2.MN: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – wyłącznie
budynki mieszkalne wolnostojące (charakterystyka funkcji według ustaleń zawartych w § 3 ust. 2 pkt 1;
4) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY:
a) poziomu dopuszczalnego hałasu: jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
b) w obrębie terenu występuje rów do ochrony (oznaczony na rysunku planu), dla cieku ustala się: zakaz
lokalizacji zabudowy w odległości mniejszej niż 5m od osi cieku z dopuszczeniem bliższego
posadowienia budynków w uzgodnieniu z właściwym wydziałem Urzędu Miasta Rumi (odległość tą
ustalić należy od rzeczywistego przebiegu cieku); zakaz zmiany stosunków wodnych, która
powodowałyby negatywne oddziaływanie na tereny sąsiednie; nakaz ochrony, konserwacji i udrożnienia
wszelkich cieków z zapewnieniem nienaruszalnego przepływu wód; nakaz uzyskania zgody właściwego
wydziału Urzędu Miasta Rumi na wszelkie prace polegające na zmianie przebiegu, likwidacji, zmianie
na kanalizację podziemną, zmianie przekroju, zmianie sposobu umocnienia brzegu oraz zmianie rzędnej
dna i brzegów cieku;
c) zakaz zmiany stosunków wodnych, która powodowałyby negatywne oddziaływanie na tereny sąsiednie;
d) nakaz wykonywania w sąsiedztwie drzew prac ziemnych związanych z wykorzystaniem sprzętu
mechanicznego w sposób nieszkodzący drzewom;
e) nakaz realizacji przejść ekologicznych w ogrodzeniach umożliwiających migrację drobnej zwierzyny,
w postaci otworów o średnicy minimum 15 cm wykonanych w podmurówce przy powierzchni terenu,
rozmieszczonych w odstępach nie większych niż 5 m lub prześwitów o szerokości minimum 10 cm
pomiędzy podmurówką a ażurowymi elementami ogrodzenia, gdy wysokość podmurówki nie przekracza
10 cm;
f) w terenach ciągów komunikacyjnych oraz terenach do nich przyległych zaleca się montaż płotków
ochronno-naprowadzających oraz przejść dla płazów;
g) w terenach sąsiadujących z terenami lasów, zieleni i śródlądowych wód powierzchniowych ewentualne
prace ziemne i budowlane prowadzić poza okresem rozrodu i migracji płazów (określonym w przepisach
odrębnych). Dopuszcza się prowadzenie prac w ww. okresie po wykluczeniu przez specjalistę
herpetologa migracji i rozrodu płazów, co należy potwierdzić wpisem w dokumentacji budowlanej.
5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA, DÓBR KULTURY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: teren
położony jest w strefie ochrony ekspozycji zabytkowych zespołów oraz doliny rzeki Zagórska Struga; dla
terenu ustala się ochronę walorów krajobrazu przyrodniczo – kulturowego, poprzez: ograniczenie
gabarytów zabudowy (według ustaleń podanych w pkt 7 karty terenu); zakaz stosowania w elewacjach
budynków jaskrawej kolorystyki; zakaz lokalizacji obiektów budowlanych deprecjonujących krajobraz
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i historyczne otoczenie; zakaz zmiany naturalnego ukształtowania terenu o więcej niż 50 cm ponad
naturalny poziom terenu na powierzchni większej niż maksymalnie 10% powierzchni działki;
6) PARAMETRY I WSKAŹNIKI URBANISTYCZNE:
a) intensywność zabudowy: minimalna 0, maksymalna 0,5;
b) linie zabudowy: ustala się maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 6 m od linii
rozgraniczającej z terenem 003.KDL (jak oznaczono na rysunku planu);
c) powierzchnia zabudowy: maksymalnie do 25%;
d) powierzchnia biologicznie czynna: minimum 50%;
7) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY:
a) wysokość zabudowy: wysokość budynków mieszkalnych i mieszkalno-usługowych: budynki
2 kondygnacyjne (w tym poddasze przeznaczone na pobyt ludzi) do 9m, lub 1-kondygnacyjne (z
dopuszczonym poddaszem nie przeznaczonym na pobyt ludzi) do 7 m; wysokość budynków innych:
budynki 1-kondygnacyjne (z dopuszczonym poddaszem nie przeznaczonym na pobyt ludzi) do 6 m;
poziom posadowienia parteru: do 0,5 m n.p.t.;
b) rodzaj dachu: dach dwuspadowy (dopuszczone naczółki) lub wielospadowy; kąt nachylenia połaci
głównych dachu: w przedziale od 30 stopni do 45 stopni; usytuowanie kalenicy: na jednym poziomie,
w osi podłużnej budynku (nie dotyczy części bocznych i garażu), połacie dachu symetryczne (o
jednakowym kącie nachylenia);
c) materiały w elewacjach: kolorystyka ścian (powyżej poziomu posadowienia parteru): cegła czerwona,
tynk lub okładziny naturalne w pastelowych odcieniach koloru beżowego, szarego, żółtego;
8) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURĄ:
a) dojazd: od terenu 003KDL poprzez publiczny teren 028.KDW1;
b) wymagania parkingowe: dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: minimum 1 miejsce
postojowe/1 mieszkanie; dla usług wbudowanych o powierzchni użytkowej większej niż 30m2: minimum
1 miejsce postojowe; w tym 10% mp jako miejsca dla osób posiadających kartę parkingową;
c) pozostałe elementy obsługi w zakresie infrastruktury: według § 12 ust. 5.
9) WYMOGI PRZEPISÓW ODRĘBNYCH: w obrębie terenu zaleca się ustalenie geotechnicznych warunków
posadawiania obiektów budowlanych i sporządzenia dokumentacji geotechnicznej oraz dodatkowo
dokumentacji geologiczno-inżynierskiej zgodnie z przepisami odrębnymi;
10) INNE ZAPISY:
a) zasady podziału terenu na działki budowlane: powierzchnia działki minimum: 900m2; minimalna
powierzchnia działki nie dotyczy: podziałów działek dla regulacji granic celem umożliwienia
racjonalnego korzystania z istniejących nieruchomości, oraz w celu dostosowania przebiegu granic do
istniejącego już w terenie trwałego i długotrwałego sposobu użytkowania gruntu w przypadkach, kiedy
jego dostosowanie do istniejących granic jest niemożliwe lub związane ze znacznymi kosztami;
podziałów działek dla uzupełnienia działek sąsiednich pod warunkiem, że powstające w ten sposób
nieruchomości będą spełniać wymogi planu, dla istniejących działek budowlanych o mniejszej
powierzchni – jak w stanie istniejącym, przy nowych podziałach geodezyjnych dostosować kształt
działek do istniejącego układu rowów;
b) dopuszcza się realizację urządzeń służących do gromadzenia wód deszczowych na terenie działek w celu
późniejszego ich wykorzystania np. do prac porządkowych, pielęgnacyjnych, czy nawodnienia terenów
zieleni;
11) STAWKA PROCENTOWA: 30%.";
r) dodaje się pkt 97: "97. Karta nr 124.
1) SYMBOL TERENU: B.7.3.MN;
2) POWIERZCHNIA TERENU B.7.3.MN: 0,31 ha;
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3) PRZEZNACZENIE TERENU B.7.3.MN: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – wyłącznie
budynki mieszkalne wolnostojące (charakterystyka funkcji według ustaleń zawartych w § 3 ust. 2 pkt 1;
4) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY:
a) poziomu dopuszczalnego hałasu: jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
b) w obrębie terenu występują rowy do ochrony (oznaczone na rysunku planu), dla cieków ustala się: zakaz
lokalizacji zabudowy w odległości mniejszej niż 5m od osi cieku z dopuszczeniem bliższego
posadowienia budynków w uzgodnieniu z właściwym wydziałem Urzędu Miasta Rumi (odległość tą
ustalić należy od rzeczywistego przebiegu cieku); zakaz zmiany stosunków wodnych, która
powodowałyby negatywne oddziaływanie na tereny sąsiednie; nakaz ochrony, konserwacji i udrożnienia
wszelkich cieków z zapewnieniem nienaruszalnego przepływu wód; nakaz uzyskania zgody właściwego
wydziału Urzędu Miasta Rumi na wszelkie prace polegające na zmianie przebiegu, likwidacji, zmianie
na kanalizację podziemną, zmianie przekroju, zmianie sposobu umocnienia brzegu oraz zmianie rzędnej
dna i brzegów cieku;
c) zakaz zmiany stosunków wodnych, która powodowałyby negatywne oddziaływanie na tereny sąsiednie;
d) nakaz wykonywania w sąsiedztwie drzew prac ziemnych związanych z wykorzystaniem sprzętu
mechanicznego w sposób nieszkodzący drzewom;
e) nakaz realizacji przejść ekologicznych w ogrodzeniach umożliwiających migrację drobnej zwierzyny,
w postaci otworów o średnicy minimum 15 cm wykonanych w podmurówce przy powierzchni terenu,
rozmieszczonych w odstępach nie większych niż 5 m lub prześwitów o szerokości minimum 10 cm
pomiędzy podmurówką a ażurowymi elementami ogrodzenia, gdy wysokość podmurówki nie przekracza
10 cm;
f) w terenach ciągów komunikacyjnych oraz terenach do nich przyległych zaleca się montaż płotków
ochronno-naprowadzających oraz przejść dla płazów;
g) w terenach sąsiadujących z terenami lasów, zieleni i śródlądowych wód powierzchniowych ewentualne
prace ziemne i budowlane prowadzić poza okresem rozrodu i migracji płazów (określonym w przepisach
odrębnych). Dopuszcza się prowadzenie prac w ww. okresie po wykluczeniu przez specjalistę
herpetologa migracji i rozrodu płazów, co należy potwierdzić wpisem w dokumentacji budowlanej.
5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA, DÓBR KULTURY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: teren
położony jest w strefie ochrony ekspozycji zabytkowych zespołów oraz doliny rzeki Zagórska Struga; dla
terenu ustala się ochronę walorów krajobrazu przyrodniczo – kulturowego, poprzez: ograniczenie
gabarytów zabudowy (według ustaleń podanych w pkt 7 karty terenu); zakaz stosowania w elewacjach
budynków jaskrawej kolorystyki; zakaz lokalizacji obiektów budowlanych deprecjonujących krajobraz
i historyczne otoczenie; zakaz zmiany naturalnego ukształtowania terenu o więcej niż 50 cm ponad
naturalny poziom terenu na powierzchni większej niż maksymalnie 10% powierzchni działki;
6) PARAMETRY I WSKAŹNIKI URBANISTYCZNE:
a) intensywność zabudowy: minimalna 0, maksymalna 0,5;
b) linie zabudowy: ustala się maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 10 m od linii
rozgraniczającej z terenem B.3.US,U,RM,D oraz w odległości 6m od linii rozgraniczającej z terenem
003.KDL (jak oznaczono na rysunku planu);
c) powierzchnia zabudowy: maksymalnie do 25%;
d) powierzchnia biologicznie czynna: minimum 50%;
7) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY:
a) wysokość zabudowy: wysokość budynków mieszkalnych i mieszkalno-usługowych: budynki
2 kondygnacyjne (w tym poddasze przeznaczone na pobyt ludzi) do 9m, lub 1-kondygnacyjne (z
dopuszczonym poddaszem nie przeznaczonym na pobyt ludzi) do 7 m; wysokość budynków innych:
budynki 1-kondygnacyjne (z dopuszczonym poddaszem nie przeznaczonym na pobyt ludzi) do 6m;
poziom posadowienia parteru: do 0,5 m n.p.t;
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b) rodzaj dachu: dach dwuspadowy (dopuszczone naczółki) lub wielospadowy; kąt nachylenia połaci
głównych dachu: w przedziale od 30 stopni do 45 stopni; usytuowanie kalenicy: na jednym poziomie,
w osi podłużnej budynku (nie dotyczy części bocznych i garażu), połacie dachu symetryczne (o
jednakowym kącie nachylenia);
c) materiały w elewacjach: kolorystyka ścian (powyżej poziomu posadowienia parteru): cegła czerwona,
tynk lub okładziny naturalne w pastelowych odcieniach koloru beżowego, szarego, żółtego;
8) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURĄ:
a) dojazd: od terenu 003KDL poprzez publiczny teren 028.KDW1;
b) wymagania parkingowe: dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: minimum 1 miejsce
postojowe/1 mieszkanie; dla usług wbudowanych o powierzchni użytkowej większej niż 30m2: minimum
1 miejsce postojowe; w tym 10% mp jako miejsca dla osób posiadających kartę parkingową;
c) pozostałe elementy obsługi w zakresie infrastruktury: według § 12 ust. 5;
9) WYMOGI PRZEPISÓW ODRĘBNYCH: w obrębie terenu zaleca się ustalenie geotechnicznych warunków
posadowienia obiektów budowlanych i sporządzenia dokumentacji geotechnicznej oraz dodatkowo
dokumentacji geologiczno-inżynierskiej zgodnie z przepisami odrębnymi;
10) INNE ZAPISY:
a) zasady podziału terenu na działki budowlane: powierzchnia działki minimum: 900m2; minimalna
powierzchnia działki nie dotyczy: podziałów działek dla regulacji granic celem umożliwienia
racjonalnego korzystania z istniejących nieruchomości, oraz w celu dostosowania przebiegu granic do
istniejącego już w terenie trwałego i długotrwałego sposobu użytkowania gruntu w przypadkach, kiedy
jego dostosowanie do istniejących granic jest niemożliwe lub związane ze znacznymi kosztami;
podziałów działek dla uzupełnienia działek sąsiednich pod warunkiem, że powstające w ten sposób
nieruchomości będą spełniać wymogi planu, dla istniejących działek budowlanych o mniejszej
powierzchni – jak w stanie istniejącym, przy nowych podziałach geodezyjnych dostosować kształt
działek do istniejącego układu rowów;
b) dopuszcza się realizację urządzeń służących do gromadzenia wód deszczowych na terenie działek w celu
późniejszego ich wykorzystania np. do prac porządkowych, pielęgnacyjnych, czy nawodnienia terenów
zieleni;
11) STAWKA PROCENTOWA: 30%.";
7) w §16:
a) w ust. 3, w karcie nr 91 dla terenu oznaczonego symbolem 003.KDL:
- pkt 2 otrzymuje brzmienie: "2) POWIERZCHNIA TERENU 003 KDL: 0,66 ha;";
- pkt 4 otrzymuje brzmienie: "4) PARAMETRY I WYPOSAŻENIE: szerokość pasa drogowego
zgodnie z liniami rozgraniczającymi oznaczonymi na rysunku planu; przebudowa skrzyżowania z ul.
Św. Józefa oraz z ul. Chmielną;";
b) dodaje się ust. 28 o brzmieniu: "28. Karta nr 128:
1) SYMBOL TERENU: 028.KDW1;
2) POWIERZCHNIA TERENU 028.KDW1: 0,16 ha;
3) PRZEZNACZENIE, KLASYFIKACJA FUNKCJONALNO-TECHNICZNA: teren publicznej drogi
wewnętrznej, ciąg pieszo – jezdny (charakterystyka funkcji według ustaleń zawartych w §3 ust. 2 pkt 16);
4) PARAMETRY I WYPOSAŻENIE: szerokość w liniach rozgraniczających minimum 6m; dopuszcza się
przekrój drogi bez chodników i jezdni;
5) ZASADY ORGANIZACJI RUCHU, PARKOWANIE: dostępność z terenów przyległych nieograniczona;
6) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY:
a) odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo w obrębie terenu (zgodnie z przepisami odrębnymi);
b) zakaz zmiany stosunków wodnych, która powodowałyby negatywne oddziaływanie na tereny sąsiednie;
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7) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA, DÓBR KULTURY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: teren
położny jest w strefie ochrony ekspozycji zabytkowych zespołów oraz doliny rzeki Zagórska Struga; dla
terenu ustala się ochronę walorów krajobrazu przyrodniczo – kulturowego, poprzez: zakaz lokalizacji
obiektów budowlanych deprecjonujących krajobraz i historyczne otoczenie;
8) WYMOGI PRZEPISÓW ODRĘBNYCH: nie ustala się;
9) INNE USTALENIA: nie ustala się;
10) STAWKA PROCENTOWA: nie dotyczy.".
c) dodaje się ust. 29 o brzmieniu: "29. Karta nr 129:
1) SYMBOL TERENU: 029.KDW1;
2) POWIERZCHNIA TERENU 029.KDW1: 0,11 ha;
3) PRZEZNACZENIE, KLASYFIKACJA FUNKCJONALNO-TECHNICZNA: teren publicznej drogi
wewnętrznej, ciąg pieszo – jezdny (charakterystyka funkcji według ustaleń zawartych w §3 ust. 2 pkt 16);
4) PARAMETRY I WYPOSAŻENIE: szerokość w liniach rozgraniczających minimum 6m; dopuszcza się
przekrój drogi bez chodników i jezdni;
5) ZASADY ORGANIZACJI RUCHU, PARKOWANIE: dostępność z terenów przyległych nieograniczona;
6) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY:
a) odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo w obrębie terenu (zgodnie z przepisami odrębnymi);
b) zakaz zmiany stosunków wodnych, która powodowałyby negatywne oddziaływanie na tereny sąsiednie;
7) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA, DÓBR KULTURY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: teren
położny jest w strefie ochrony ekspozycji zabytkowych zespołów oraz doliny rzeki Zagórska Struga; dla
terenu ustala się ochronę walorów krajobrazu przyrodniczo – kulturowego, poprzez: zakaz lokalizacji
obiektów budowlanych deprecjonujących krajobraz i historyczne otoczenie;
8) WYMOGI PRZEPISÓW ODRĘBNYCH: nie ustala się;
9) INNE USTALENIA: nie ustala się;
10) STAWKA PROCENTOWA: nie dotyczy.".
d) dodaje się ust. 30 o brzmieniu: "30. Karta nr 130:
1) SYMBOL TERENU: 001.009 KDD;
2) POWIERZCHNIA TEREN U001.009 KDD: 0,05 ha;
3) PRZEZNACZENIE, KLASYFIKACJA FUNKCJONALNO-TECHNICZNA: teren komunikacji
publicznej, ulica klasy dojazdowej (charakterystyka funkcji według ustaleń zawartych w § 3 ust. 2 pkt 15);
4) PARAMETRY I WYPOSAŻENIE: szerokość pasa drogowego zgodnie z rysunkiem planu, min. 10m;
szerokość jezdni min. 5m, obustronne chodniki; zalecana korekta przebiegu trasy ulicy oraz linii
rozgraniczenia pasa drogowego na odcinku od mostu do skrzyżowania z ulicą Batorego;
5) ZASADY ORGANIZACJI RUCHU, PARKOWANIE: dostępność z terenów przyległych nieograniczona;
ograniczenie parkowania przykrawężnikowego jedynie ze względów bezpieczeństwa; dopuszcza się
realizacje zatok postojowych w zależności od potrzeb;
6) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY:
a) odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej;
b) w obrębie terenu znajdują się cieki - rowy do bezwzględnego zachowania (oznaczone na rysunku planu),
dla których ustala się: nakaz zachowania cieków z dopuszczeniem zmiany na kanalizację podziemną;
nakaz uzyskania zgody odpowiedniego Wydziału Urzędu Miasta Rumi dla inwestycji położonych przy
tych rowach oraz dla prac polegających na zmianie przebiegu, zmianie przekroju, zmianie na kanalizację
podziemną oraz zmianie rzędnej dna i brzegów cieku;
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c) zakaz zmiany stosunków wodnych, która powodowałyby negatywnego oddziaływanie na tereny
sąsiednie;
d) nakaz wykonywania robót budowlanych w sposób zabezpieczający stoki i skarpy przed osuwaniem;
7) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA, DÓBR KULTURY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: teren
położny jest w strefie ochrony ekspozycji zabytkowych zespołów oraz doliny rzeki Zagórska Struga; dla
terenu ustala się ochronę walorów krajobrazu przyrodniczo – kulturowego, poprzez: zakaz lokalizacji
obiektów budowlanych deprecjonujących krajobraz i historyczne otoczenie;
8) WYMOGI PRZEPISÓW ODRĘBNYCH: nie ustala się;
9) INNE USTALENIA: nie ustala się;
10) STAWKA PROCENTOWA: nie dotyczy.
2. Uchyla się karty terenów B.4.US,ZP; B.5.US,ZP; B.6.ZL oraz B.7.U,US,ZD.
3. Zapisy dla terenu objętego kartą C.19.MN nie ulegają zmianie.
§ 3. Integralnymi częściami uchwały są:
1) rysunek zmiany planu Nr 1 stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały;
2) rysunek zmiany planu Nr 2 stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały;
3) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planu, stanowiące załącznik Nr 3 do
uchwały;
4) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w zmianie planu, inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, stanowiące załącznik
Nr 4 do uchwały.
§ 4. 1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rumi.
2. Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego, z wyjątkiem ust. 1, który wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rumi
Krzysztof Woźniak
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXV/350/2020
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 17 grudnia 2020 r.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/350/2020
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 17 grudnia 2020 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA CZĘŚCI DZIELNICY SZMELTA W RUM
ZAPISÓW SZCZEGÓŁOWYCH W STREFACH A.4.MN,U, 001KDZ, A.8.MN,U, A.15.MN, A.19.MN,U, B.4.US,ZP, B.5.US,ZP, B
B.7.U,US,ZD, 003KDL, B.8.MN,U, B.9.MN,U, B.10.MN,U, B.11.MN, B.12.ZE,WS, B.19.U, C.19.MN, C.20.ZL ORAZ CZĘŚCI STREF
ETAP II
RYSUNEK ZMIANY PLANU
NR 2
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXV/350/2020
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 17 grudnia 2020 r.
Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej Rumi o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.
W okresie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla części dzielnicy Szmelta w Rumi dla zapisów szczegółowych w strefach A.4.MN,U,
001KDZ, A.8.MN,U, A.15.MN, A.19.MN,U, B.4.US,ZP, B.5.US,ZP, B.6.ZL, B.7.U,US,ZD, 003KDL,
B.8.MN,U, B.9.MN,U, B.10.MN,U, B.11.MN, B.12.ZE,WS, B.19.U, C.19.MN, C.20.ZL oraz części strefy
D.7.MN - Etap II, w dniach 05.06.2020 r. - 06.07.2020 r. oraz w okresie 14 dni po zakończeniu wyłożenia,
to jest do dnia 20.07.2020 r. do projektu zmiany planu miejscowego nie wniesiono uwag, o których mowa
w art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego został ponownie wyłożony do
publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach 16.10.2020 r. - 16.11.2020 r.
oraz w okresie 14 dni po zakończeniu wyłożenia, to jest do dnia 30.11.2020 r. do projektu zmiany planu
miejscowego nie wniesiono uwag, o których mowa w art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rumi
Krzysztof Woźniak
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Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXV/350/2020
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 17 grudnia 2020 r.
Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej Rumi o sposobie realizacji zapisanych w zmianie planu inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich
finansowania.
Na obszarze zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części dzielnicy Szmelta
w Rumi dla zapisów szczegółowych w strefach A.4.MN,U, 001KDZ, A.8.MN,U, A.15.MN, A.19.MN,U,
B.4.US,ZP, B.5.US,ZP, B.6.ZL, B.7.U,US,ZD, 003.KDL, B.8.MN,U, B.9.MN,U, B.10.MN,U, B.11.MN,
B.12.ZE,WS, B.19.U, C.19.MN, C.20.ZL oraz części strefy D.7.MN - Etap II, inwestycje z zakresu
komunikacji i uzbrojenia terenu pozostają niemalże bez zmian w stosunku do ustaleń zawartych
w obowiązującym planie uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej Rumi Nr V/38/2011 z 27.01.2011 r. (Dz.
Urz. Woj. Pom. Nr 28, z 11.03.2011 r. poz. 645 ze zm.).
1. BUDOWA
TECHNICZNEJ:

DRÓG,

URZĄDZEŃ

KOMUNIKACYJNYCH,

INFRASTRUKTURY

W związku z uchwaleniem zmiany przedmiotowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
do nowych inwestycji należeć będzie inwestycja drogowa w terenie 028 KDW1 i 029 KDW1 (drogi publiczne)
– budowa pasów drogowych o łącznej pow. ok. 0,27 ha. Tereny są własnością gminy, a zatem gmina
nie poniesie kosztów związanych z wykupem gruntu pod drogi gminne. Pozostałe inwestycje drogowe
realizowane będą w istniejących pasach drogowych.
Inwestycje będą realizowane ze środków budżetowych gminy, istnieje możliwość współfinansowania ze
środków Unii Europejskiej oraz na podstawie stosownych porozumień. Zakres wydatków budżetowych na
dany rok winien być ustalony każdorazowo w budżecie gminy, zależnie od zakładanego zakresu
rzeczowego i możliwości ich finansowania w zakresie niezbędnym, z przewidywanych wpływów realizacji
planu.
2. INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA, KANALIZACYJNA I ODWODNIENIE:
Inwestycje będą realizowane ze środków budżetowych gminy. Istnieje możliwość ubiegania się
o dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE i PUW z funduszy ochrony środowiska oraz udziału
finansowego inwestorów realizujących inwestycje w terenach przyległych. Zakres wydatków budżetowych
na dany rok winien być ustalony każdorazowo w budżecie gminy, zależnie od zakładanego zakresu
rzeczowego i możliwości ich finansowania w zakresie niezbędnym, z przewidywanych wpływów realizacji
zmiany planu.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rumi
Krzysztof Woźniak

