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1. Wstęp
1.1. Podstawa formalno-prawna opracowania i cel opracowania
Podstawę formalno-prawną niniejszego opracowania stanowi Uchwała Nr XLIV/337/2010
Rady Gminy Kolbudy z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kolbudy.
Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz. 647, z późn. zm.), studium sporządzane jest w celu określenia polityki przestrzennej gminy, w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego.
Określanie polityki przestrzennej należy rozumieć, jako formułowanie celów w zakresie zagospodarowania przestrzennego oraz sposobów ich osiągania na podstawie istniejących
uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego.
Równie istotną funkcją studium jest koordynacja ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz dokumentów strategicznych i planistycznych szczebla regionalnego i krajowego. Studium nie jest aktem prawa miejscowego - na jego podstawie nie mogą
zostać wydane żadne decyzje administracyjne, jednakże jest aktem kierownictwa wewnętrznego, co sprawia, iż ustalenia planów miejscowych nie mogą być z nim być sprzeczne.
1.2. Wykaz materiałów wyjściowych
1.2.1. Dokumenty gminne
1. Strategia Rozwoju Gminy Kolbudy na lata 2010-2020, A-BAN Rodziewicz A., Gdańsk
2010;
2. Diagnoza społeczna - Strategia Rozwoju Gminy Kolbudy, A-BAN Jaskulska M.,
Gdańsk 2010;
3. Diagnoza demograficzno-gospodarcza - Strategia rozwoju gminy Kolbudy, A-BAN,
Przeworska J., Gdańsk 2010;
4. Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Kolbudy w latach 20062010, A-BAN, A. Rodziewicz, Gdańsk 2010;
5. Zestawienie użytkowanie gruntów w 2010r - Strategia rozwoju gminy Kolbudy, ABAN, Rodziewicz A., Gdańsk 2010;
6. Program Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla gminy Kolbudy na lata 2004-2007 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2008-2011, Biuro
Projektów i Rozwiązań proekologicznych Proeko, 2004;
7. Plan Gospodarki Odpadami Gminy Kolbudy na lata 2008-2011 z perspektywą na lata
2012 - 2015. Aktualizacja, Zespół autorski Pomorskiego Centrum Badań i Technologii
Środowiska POMCERT, Gdynia 2009;
8. Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Kolbudy na lata 2010-2014, Uchwała
Rady Gminy Kolbudy Nr III/13/2010 z dnia 17 grudnia 2010r.;
9. Raport Gminna Ewidencja Zabytków Gminy Kolbudy, WGS84 Polska Sp. z o.o., styczeń 2009r.;
10. Studium kształtowania wysokości zabudowy na terenie gminy Kolbudy, Ako Architekci, Gdańsk 2010;
11. Wykaz dróg wraz z wykazem działek drogowych, uzyskany z Urzędu Gminy w Kolbudach w dniu 01.03.2011r.;

7

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KOLBUDY
TOM I - UWARUNKOWANIA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KOLBUDY

12. Zintegrowana strategia rozwoju obszaru wiejskiego dla gmin Pruszcz Gdański, Cedry
Wielkie, Kolbudy, Pszczółki, Suchy Dąb i Trąbki Wielkie. Lokalna Grupa Działania
„Trzy Krajobrazy”;
13. Diagnoza obszaru objętego działaniem zintegrowanej strategii rozwoju obszarów
wiejskich. Tereny gmin Pruszcz Gdański, Cedry Wielkie, Pszczółki, Kolbudy, Suchy
Dąb, Trąbki Wielkie;
14. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Kolbudy - uchwała nr XVI/144/2004 Rady Gminy
Kolbudy z dnia 8 lipca 2004r.;
15. Mapa z modelem sieci dróg na terenie gminy Kolbudy;
16. Decyzje Marszałka Województwa Pomorskiego dotyczące nadania lub wygaśnięcia
koncesji na wydobycie surowców na terenie gminy Kolbudy z lat 2007-2010;
17. Mapy glebowo-rolnicze dla wszystkich obrębów gminy Kolbudy z 2006r w formie elektronicznej;
18. Rysunek planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kolbudy - uchwała nr XXVII/173/92 Rady Gminy Kolbudy z dnia 28.09.1992r. (Dz. Urz. Woj. Gd. z dnia
28.12.1992r. Nr 23, poz. 130);
19. Obowiązujące na terenie gminy Kolbudy miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego;
20. Projekt odcinków ulic Wybickiego, Ordynackiej i Magnackiej - na mapie sytuacyjnowysokościowej 1:500;
21. Uchwała nr XXXV/322/2006 Rady Gminy Kolbudy z dnia 29 sierpnia 2006r. w
sprawie uchwalenia zmiany nr 2 do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kolbudy, zatwierdzonego uchwałą nr
XIX/108/2000 Rady Gminy Kolbudy z dnia 31 maja 2000r.;
22. Uchwała nr XXIII/176/09 Rady Gminy Kolbudy z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany nr 3 do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kolbudy, zatwierdzonego uchwałą nr XIX/108/2000
Rady Gminy Kolbudy z dnia 31 maja 2000r.;
23. Wnioski mieszkańców złożone przed przystąpieniem do sporządzania studium;
24. Wnioski mieszkańców oraz instytucji i organów właściwych do uzgadniania i opiniowania studium dotyczące zagospodarowania przestrzennego obszaru objętego planem, złożone w trybie realizacji uchwały o przystąpieniu do sporządzenia studium;
25. Schemat wodociągu Kolbudy-Lublewo;
26. Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,
GLOB Przedsiębiorstwo Powierniczo - Wykonawcze, R. Musiał, Gdańsk 2005r.;
27. Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy Kolbudy na lata 20072032, Uchwała Nr IV/29-2007 Rady Gminy Kolbudy z dnia 14 marca 2007r.;
28. Wykaz decyzji: o warunkach zabudowy (lata 2005, 2006, 2007 i 2008) o lokalizacji
inwestycji celu publicznego (lata 2006, 2007 i 2008) oraz o pozwoleniu na budowę
(lata 2008, 2009 i 2010) przekazane przez Urząd Gminy w Kolbudach;
29. Informacje dotyczące rejestru obszarów górniczych na terenie gminy wydane przez
Ministra Środowiska, przekazane przez Urząd Gminy w Kolbudach w dniu
01.03.2011r.;
30. Cyfrowa mapa ewidencyjna gminy Kolbudy w formacie DXF;
31. Ogólna koncepcja uporządkowania gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na
terenie Gminy Kolbudy; Gard - Pracownia Urbanistyczno-Architektoniczna - mgr inż.
arch. Anna Woźnicka; autorzy: Mariusz Filipowicz, Anna Woźnicka, Michał Brodowicz, Grzegorz Kmiecik, kwiecień 2013r.
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1.2.2. Dokumenty zewnętrzne
1. Koncepcja zagospodarowania przestrzennego kraju 2030;
2. Aktualizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, Ministerstwo
Środowiska, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, Warszawa 2010;
3. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego - Uchwała Sejmiku Województwa Pomorskiego Nr 1004/XXXIX/09 z dnia 26 października 2009r.
(Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 16 grudnia 2009r. Nr 172, poz. 3361);
4. Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2018, Uchwała Nr
415/XX/12 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25 czerwca 2012r.;
5. Uchwała Nr 416/XX/12 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25 czerwca 2012r.
w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla województwa Pomorskiego
2018;
6. Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego - Uchwała Sejmiku Województwa
Pomorskiego Nr 458/XXII/12 z dnia 24 września 2012r.;
7. Program Opieki nad Zabytkami Województwa Pomorskiego na lata 2011-2014;
8. Uwarunkowania i kierunki rozwoju turystyki w województwie pomorskim, Polska
Agencja Rozwoju Turystyki S.A., 2003;
9. Ocena funkcjonowania i kierunki rozwoju infrastruktury transportowej w Obszarze Metropolitalnym Zatoki Gdańskiej, Fundacja Rozwoju Inżynierii Lądowej, Gdańsk 2004;
10. Studium ochrony krajobrazu województwa pomorskiego, Kistowski M., Lipińska B.,
Korwel - Lejkowska B., Gdańsk 2005;
11. Mapa z granicami obszarów chronionego krajobrazu w skali 1:25000;
12. Rozporządzenie nr 1/2006 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w
Gdańsku z dnia 21 lutego 2006r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 17.03.2006r. Nr 30, poz.
600) w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody powierzchniowej „Straszyn” z rzeki Raduni, gmina Kolbudy, woj. pomorskie, wraz z mapą topograficzną z
granicą strefy ochronnej ujęcia wody „Straszyn”;
13. Określenie granic obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią dla terenów nieobwałowanych rzek: Raduni, Motławy, Martwej Wisły, Rozwójki i Bielawy od wody o
prawdopodobieństwie pojawienia się 1% dla terenów zurbanizowanych, od wody o
prawdopodobieństwie pojawienia się 1%, 10% dla pozostałych terenów, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Oddział Morski w Gdyni, Gdynia 2003;
14. Studium możliwości rozwoju energetyki wiatrowej w województwie pomorskim, Biuro
Planowania Przestrzennego w Słupsku, Słupsk 2003;
15. Plan zabezpieczania medycznych działań ratowniczych województwa pomorskiego
na rok 2008, Pomorski Urząd Wojewódzki, Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego,
B. Borucki, Gdańsk 2007;
16. Mapa obszarów zagrożonych zalaniem wodą w skali 1:10000;
17. Zestaw map dotyczących ujęć wód i ich stref ochronnych;
18. Mapa geośrodowiskowa Polski, Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa 2009;
19. Mapa hydrogeologiczna Polski, Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa 1998;
20. Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Gdańskiego 2010. Aktualizacja, Zespół
Autorski Pomorskiego Centrum Badań i Technologii Środowiska POMCERT, Gdynia
2008;
21. Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Gdańskiego 2010. Aktualizacja, Zespół Autorski Pomorskiego Centrum Badań i Technologii Środowiska POMCERT, Gdynia
2008;
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22. Raport z realizacji Programu ochrony środowiska dla Powiatu Gdańskiego na lata
2004-2007 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2008-2011, Zespół Autorski Pomorskiego Centrum Badań i Technologii Środowiska POMCERT, Gdynia 2008;
23. Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy za rok 2010, Powiatowy Urząd Pracy w
Gdańsku;
24. Powiatowy program zapobiegania przestępczości oraz ochrony porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na lata 2010-2014, Załącznik do Uchwały Nr
XLIX/310/2010 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 16 czerwca 2010r.;
25. Projekt strefy ochronnej drenażowego ujęcia wody podziemnej „Dolina Ostróżek”,
Pracownia Modelowania Hydrogeologicznego, Granatowicz J., Sukowski T., Chwaszczyno, 2007;
26. Plan odnowy sołectwa Ostróżki, Ostróżki 2006;
27. Plan odnowy sołectwa Kowale, Kowale 2006.
1.2.3. Dodatkowe informacje zebrane przez Wykonawcę
1. Informacje dotyczące przebiegu sieci gazowej uzyskane od GAZ System S.A. w dniu
21.03.2011r. oraz od Pomorskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. w dniu 05.04.2011r.;
2. Informacje dotyczące zagrożeń i przestępstw na terenie gminy Kolbudy i powiatu
gdańskiego, uzyskane z Komisariatu Policji w Kolbudach w dniu 02.11.2011r.;
3. Informacje dotyczące przebiegu sieci elektroenergetycznych uzyskane od Energa
Operator S.A. Oddział w Gdańsku w dniu 21.03.2011r. oraz Polskich Sieci Elektroenergetycznych Północ S.A. w dniu 01.04.2011r.;
4. Informacje dotyczące obiektów zabytkowych na terenie gminy uzyskane od Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku, w dniu 15.03.2011r.
i 12.05.2011r.;
5. Informacje na temat sposobów zagospodarowania terenu oraz zamierzeń inwestycyjnych uzyskane od wójtów gmin sąsiednich oraz prezydenta miasta Gdańska w dniach
10.03.2011r. - 28.03.2011r.;
6. Informacje na temat planowanych inwestycji drogowych na terenie gminy Kolbudy,
uzyskane od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, w dniu 10.03.2011r.;
7. Informacje na temat melioracji oraz mapy ze schematem ich przebiegu uzyskane od
Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku w
dniu 24.06.2011r.;
8. Materiały dotyczące form ochrony przyrody uzyskane od Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku w dniu 10.03.2011r.;
9. Materiały dotyczące gospodarki leśnej oraz plany urządzenia lasów uzyskane od Nadleśnictwa Kolbudy w dniu 11.05.2011r.;
10. Materiały dotyczące przebiegu sieci wodociągowej uzyskane od Reknica Sp. z o.o.,
Saur Neptun Gdańsk S.A., Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej
Sp. z o.o. w dniach 07.03.2011r. - 21.03.2011r. oraz 11.05.2011r. - 12.05.2011r.;
11. Materiały dotyczące przebiegu sieci kanalizacyjnej uzyskane od Reknica Sp. z o. o.
w dniach 12.05.2011r.; 30.06.2011r., 05.09.2011r.;
12. Informacje dotyczące rozmieszczenia i specyfiki stref ochrony archeologicznej, uzyskane z Muzeum Archeologicznego w Gdańsku w dniu 12.05.2011r.
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2. Ogólna charakterystyka gminy
Gmina Kolbudy jest gminą wiejską położoną w środkowej części województwa pomorskiego,
około 10,5 km od brzegu Zatoki Gdańskiej (por. rys. 1, plansze 1 i 2). Jej terytorium w całości
wchodzi w skład obszaru funkcjonalnego aglomeracji trójmiejskiej (por. rys. 1, plansza 3).
Leżąca w północnej części powiatu gdańskiego gmina graniczy od północnego-wschodu z
miastem Gdańsk, od wschodu z gminą Pruszcz Gdański, od południa z gminą Trąbki Wielkie, od zachodu z gminą Przywidz oraz od północnego-zachodu z gminą Żukowo, w powiecie kartuskim (por. rys. 1, plansza 4).
Rysunek 1 - Położenie gminy Kolbudy w Polsce (1), województwie pomorskim (2),
aglomeracji trójmiejskiej (3) i powiecie gdańskim (4)

Źródło: opracowanie własne

Obszar gminy obejmuje powierzchnię około 82,5 km2, co stanowi ponad 10% powierzchni
powiatu gdańskiego. 47% powierzchni całkowitej gminy zajmują użytki rolne, wśród których
18% stanowią łąki i pastwiska, zaś pozostałą część grunty orne i sady. 40% powierzchni
gminy pokrywają lasy oraz tereny zadrzewione i zakrzewione. Stosunkowo dużą powierzchnię zajmują także tereny zurbanizowane - około 10%. Ponadto, na terenie gminy znajdują się
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liczne stawy, a także dwa jeziora: Otomińskie i Goszyńskie (w części) oraz dwa zbiorniki
wodne: Bielkowski i na Raduni w Łapinie. Wody powierzchniowe zajmują w sumie ok 206 ha,
stanowiąc około 2,4% powierzchni gminy.
Sieć osadniczą gminy tworzy 15 wsi sołeckich: Babidół, Bąkowo, Bielkowo, Bielkówko,
Buszkowy Górne, Czapielsk, Jankowo Gdańskie, Lisewiec, Lublewo Gdańskie, Łapino, Kolbudy, Kowale, Ostróżki, Otomin i Pręgowo Górne oraz przysiółki: Miechucińskie Chrusty,
Nowiny, Żmijewo, Gołąbkowo i Krymki (por. rys. 2).
Rysunek 2 - Sieć osadnicza gminy Kolbudy

Źródło: opracowanie własne na tle mapy topograficznej serwisu geoportal.gov.pl

Siedziba gminy, usytuowana centralnie na jej terenie, oddalona jest od siedziby powiatu
gdańskiego - Pruszcza Gdańskiego o około 12 km, natomiast od centrum Gdańska o około
16km. Sopot oraz Kartuzy (siedziba sąsiedniego powiatu) znajdują się w zasięgu około 19
km, natomiast Gdynia i Tczew oddalone są o około 30 km (por. rys. 3). Głównymi szlakami
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komunikacyjnym łączącymi gminę z tymi ośrodkami są: droga wojewódzka nr 221 relacji
Gdańsk Orunia - Kościerzyna przecinająca teren gminy ze wschodu na zachód oraz droga
ekspresowa S6 (obwodnica Trójmiasta) przecinająca teren gminy z północy na południe, na
wschodnim jej krańcu. Pozostałe połączenia zapewnia sieć dróg powiatowych i gminnych.
Rysunek 3 - Położenie gminy Kolbudy w regionie

Źródło: opracowanie własne na tle mapy topograficznej serwisu geoportal.gov.pl

Według danych z 2010r.1 na terenie gminy zamieszkiwało ponad 13,6 tys. osób. Najliczniej
zaludnione spośród wszystkich miejscowości były Kolbudy (około 3,5 tys. mieszkańców),
Kowale - graniczące bezpośrednio z Gdańskiem (około 2,7 tys. mieszkańców) oraz leżące
przy drodze wojewódzkiej nr 221 Lublewo Gdańskie (około 1,3 tys. mieszkańców). Najwyższy przyrost liczby mieszkańców na przestrzeni ostatnich 10 lat obserwowany jest w miejscowościach zlokalizowanych wzdłuż głównych arterii komunikacyjnych gminy (drogi ekspre1

Dane Urzędu Gminy w Kolbudach, stan na dzień 31.12.2010r.
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sowej S6 oraz drogi wojewódzkiej nr 221), tj. w Kowalach, Otominie i Bąkowie, natomiast
najniższy w miejscowościach położonych dalej od głównego układu komunikacyjnego, tj. w
Nowinach, Ostróżkach i Buszkowach Górnych.
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3. Sytuacja społeczno-ekonomiczna
ekonomiczna
3.1. Sieć osadnicza oraz liczba ludno
ludności
Według stanu na dzień 31.XII
XII.2010r.2 w gminie Kolbudy zamieszkiwało 14 019 osób, co stanowi około 14,65% ludności
ści powiatu gda
gdańskiego. Od początku
tku ubiegłej dekady, liczba ludnoludn
ści
ci w gminie wzrosła o ponad 42% (9 884 mieszkańców w 2000r.).
). Wzrost liczby ludności
ludno
w
tym okresie był stabilny i każdego roku
ro mieścił się w przedziale 3-5%
% w stosunku do roku
poprzedniego (por. wyk. 1).
Wykres 1 - Zmiany liczby ludności
ludno ci w gminie Kolbudy w latach 2000-2010
2000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Źródło:
ródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS

Ponad połowa mieszkańców
ców gminy ((około 56%) mieszka w trzech obrębach obejmujących
obejmuj
niecałe 40% powierzchni gminy: Kolbudy, Kowale oraz Lublewo Gdańskie
Gdańskie (w skład obr
obrębu
Lublewo wchodzą także wsie Bąkowo
kowo i Bielkowo). Zaludnienie poszczególnych miejscowości
przedstawiono w poniższej
szej tabeli:
Tabela 1 - Liczba ludności
ludno
w miejscowościach
ciach gminy w latach 2000 i 2010
Miejscowość
Babidół
Bąkowo
Bielkowo
Bielkówko
Bielkówko-Kolonia
Buszkowy
Czapielsk
Jankowo Gdańskie
Kolbudy
Kowale
Lisewiec
Lublewo Gdańskie

2000

2010

108
268
221
750
22
567
223
345
3269
1431
214
776

123
565
233
941
18
579
292
571
3617
2774
269
1298

2

Dynamika
Rok 2000 = 100
113,89
210,82
105,43
125,47
81,82
102,12
130,94
165,51
110,65
193,85
125,70
167,27

Wartość na podstawie danych BDL GUS. Według danych Urz
Urzędu
du Gminy w Kolbudach liczba mieszka
mieszkańców
według stanu na dzień 31.12.2010r. wynosiła 13 661 osób. W dalszej cz
części
ci Studium autorzy zdecydowali się
si
przyjąć za podstawę dane GUS (chyba, że w źródle wskazano
ano inaczej) w celu utrzymania jak największej
najwi
spójności
ci z analizami przeprowadzonymi w kolejnych rozdziałach, do wykonania których niezbędne
niezbędne ssą dane GUS.
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Łapino
Nowiny
Ostróżki
Otomin
Pręgowo

547
98
99
340
562

630
99
111
713
828

115,17
101,02
112,12
209,71
147,33

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Kolbudach

Dodatnia dynamika zmian liczby ludności dotyczy wszystkich miejscowości gminy, za wyjątkiem jednego niewielkiego przysiółka, przy czym występuje bardzo duże zróżnicowanie tempa zachodzących zmian. Najszybciej rozrastają się wsie położone najbliżej Gdańska: Kowale, Otomin oraz Bąkowo. Możliwe jest to dzięki licznym inwestycjom mieszkaniowym przeprowadzonym w ciągu ostatnich lat (w tym powstanie osiedli zabudowy wielorodzinnej). Najwolniej z kolei przybywa nowych mieszkańców w małych wsiach położonych w południowej i
południowo-zachodniej części gminy oraz w siedzibie gminy - Kolbudach.
Rysunek 4 - Gęstość zaludnienia w 2010r. na tle dynamiki zmian liczby ludności
w latach 2000-2010 w gminie Kolbudy

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS oraz Urzędu Gminy Kolbudy

Przyrost liczby mieszkańców nie przekłada się na gęstość zaludnienia konkretnych obrębów
(por. rys. 4). Przy średniej gęstości dla gminy na poziomie 170 osób / km2 (w 2010r., wg danych GUS), w Kowalach i Kolbudach wartość tego wskaźnika jest wyższa ponad sześciokrotnie. Kowale osiągnęły podobną gęstość zaludnienia do Kolbud, mimo tego, że większość
zabudowy w tym obrębie powstaje dopiero w ostatnich latach. Tymczasem w Lublewie
Gdańskim i Otominie, mimo wysokiej liczby ludności, gęstość zaludnienia jest relatywnie
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niewielka. Uwarunkowane jest to występowaniem licznych terenów leśnych, rolnych i otwartych w tych obrębach. Najniższa gęstość zaludnienia występuje na terenach tradycyjnie słabo zaludnionych w gminie tj. Buszkowy Górne, Babidół czy Lisewiec, jednakże duża ilość
prowadzonych i planowanych obecnie inwestycji mieszkaniowych na tym terenie, prawdopodobnie spowoduje wzrost wartości tych wskaźników w najbliższych latach. Gęstość zaludnienia w gminie Kolbudy jest najwyższa spośród gmin wiejskich powiatu gdańskiego i znacznie wyższa od średniej dla powiatu wynoszącej 121 osób / km2. Spośród wszystkich gmin
powiatu gdańskiego w gminie Kolbudy najszybciej przybywa nowych mieszkańców (por. rys.
5).
Rysunek 5 - Dynamika zmian liczby ludności w gminach powiatu gdańskiego
oraz części gmin leżących w zasięgu oddziaływania aglomeracji Trójmiasta
w latach 2000-2010

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS

Przedstawiony powyżej rozkład przestrzenny demograficznych danych statystycznych pozwala zauważyć gdzie najintensywniej przebiegają procesy suburbanizacyjne - w otoczeniu
wyludniających się miast centralnych aglomeracji Trójmiasta. Kolbudy ze wskaźnikiem dy-
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namiki na poziomie 141, należą do czołówki najszybciej zaludniających
cych się gmin w otoczeniu
i obszarze funkcjonalnym aglomeracji. Większą
Wi
dynamikę zmian w ostatnich 10 latach zao
zaobserwowano jedynie w Kosakowie (146, nieuwzględnionym na powyższym
szym rysunku) oraz w
graniczącej
cej z Kolbudami gminie wiej
wiejskiej Żukowo (143).

3.2. Potencjał demograficzny
Potencjał demograficzny jest jednym z najistotniejszych czynników wpływających
wpływaj
na obecną
sytuację społeczno-ekonomiczn
ekonomiczną gminy, a zarazem decydujących
cych o możliwościach
moż
jej rozwoju
ju gospodarczego. Ponadto, diagnoza sytuacji społeczno-demograficznej
demograficznej pozwala określić
okre
wymagania dotyczące
ce infrastruktury społecznej, z jakimi gmina b
będzie
dzie musiała zmierzyć
zmierzy się
w najbliższej przyszłości.
3.2.1. Przyrost naturalny
Zgodnie z danymi GUS, przyrost naturalny, czyli różnica między liczbą
ą urodze
urodzeń żywych a
liczbą zgonów, w 2010r. w gminie Kolbudy wyniósł 112 osób, co oznacza ponad dwukrotny
wzrost w stosunku do 2002r.,, kiedy wynosił tylko 45 osób. W przeciągu
przeci gu ostatnich lat, przyrost
naturalny zawsze przyjmował wartości
warto
dodatnie (por. wyk. 2), wyraźna
na jest tendencja wzr
wzrostowa jego wartości.
gda skim i gminie Kolbudy
Wykres 2 - Zmiany przyrostu naturalnego w powiecie gdańskim
w latach 2000-2010
[‰]
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Źródło:
ródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS

Tendencje zmian przyrostu naturalnego w gminie odpowiadają
odpowiadaj zmianom warto
wartości tego
wskaźnika
nika dla całego powiatu, jednak
jednakże jego wartości każdego roku są
ą wy
wyższe niż średnia
dla powiatu. Wzrastający
cy przyrost naturalny (reprodukcja rozszerzona) nale
należy uznać za zjawisko pozytywne. Może on świadczy
świadczyć m.in. o zwiększającej się liczbie osób w wieku rozro
rozrodczym zamieszkujących
cych na terenie gminy lub o spadku umieralno
umieralności będą
ędącej skutkiem poprawy jakości życia
ycia mieszkań
mieszkańców. Jest to jeden z ważniejszych
niejszych czynników mogących mieć
wpływ na generowanie wzrostu gospodarczego w przyszłości,
przyszło
jednakże
że wzrost liczby ur
urodzeń spowoduje także
e wzrost zapotrzebowania na usługi przedszkolne i szkolne, których
zaspokojenie jest jednym z zadań
zada własnych gminy.
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3.2.2. Saldo migracji
W ciągu całego analizowanego okresu, saldo migracji przyjmowało wyraźnie dodatnie wartości (uwzględniając zarówno migracje wewnętrzne jak i zewnętrzne). Jednocześnie było jednym z najwyższych w powiecie gdańskim (por. tab. 2). Wysokie wartości tego wskaźnika
mają bardzo korzystny wpływ na potencjał demograficzny gminy, gdyż najczęściej oznacza
to przypływ ludności w wieku produkcyjnym, stanowiącej z reguły grupę najbardziej mobilną.
Tabela 2 - Zmiany salda migracji na terenie powiatu gdańskiego w latach 2000-2010
2000

2001

2002

2003

Saldo migracji
2004 2005 2006

2007

2008

2009

2010

Powiat gdański
Pruszcz Gd. (m.)
Cedry Wielkie
Kolbudy
Pruszcz Gd. (g.)
Przywidz
Pszczółki
Suchy Dąb

537
63
22
271
220
-18
15
-4

984
285
20
337
243
13
59
23

827
195
-7
325
257
23
53
-11

889
299
0
254
308
-34
38
-42

1320
319
28
383
430
16
90
-4

1162
260
4
319
399
24
94
24

1298
328
8
451
387
-18
106
8

2136
678
113
477
660
0
89
18

1302
318
14
170
604
5
88
31

1764
494
30
330
715
2
137
11

1873
337
35
303
973
18
84
32

Trąbki Wielkie

-32

4

-8

66

58

38

28

101

72

45

91

Jednostka terytorialna

Udział salda migracji dla gminy Kolbudy w saldzie migracji 50,47 34,25 39,30 28,57 29,02 27,45 34,75 22,33 13,06 18,71 16,18
dla powiatu gdańskiego [%]
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS

W przeciwieństwie do gminy wiejskiej Pruszcz Gdański, gdzie napływ ludności ma charakter
żywiołowy (średnia dynamika wzrostu w okresie 10-letnim przekracza 350), saldo migracji w
gminie Kolbudy w całym badanym okresie utrzymuje się na podobnym, stabilnym poziomie
około 330 osób rocznie (dynamika zbliżona do 100). Wysoki, lecz stabilny napływ nowych
mieszkańców na teren gminy, stwarza warunki do wdrożenia systemu racjonalnej gospodarki
terenami potrzebnymi pod nowe inwestycje mieszkaniowe.
Saldo migracji ma decydujący wpływ na przyrost rzeczywisty (a więc sumę salda migracji i
przyrostu naturalnego), stanowiąc co rocznie przeciętnie 80% udziału w przyroście rzeczywistym. Oznacza to, że znacznie więcej osób przeprowadza się na teren gminy niż wynosi
liczba urodzeń po odjęciu liczby zgonów.
3.2.3. Struktura wieku i płci
W trakcie całego okresu objętego analizą, liczba kobiet nieznacznie przewyższała liczbę
mężczyzn. Współczynnik feminizacji wynosił średnio około 104 kobiety przypadające na 100
mężczyzn, tak więc, według klasyfikacji Rosseta3, mieścił się na granicy „lekkiej przewagi
kobiet” - zjawiska normalnego w warunkach europejskich (100-104 kobiet na 100 mężczyzn)
oraz „zwichniętej równowagi płci” (104-108 kobiet na 100 mężczyzn).
Tabela 3 - Struktura płci w gminie Kolbudy w latach 2000-2010
Rok
2000
2001
2002
3

Kobiety
liczba
5033
5213
5416

Mężczyźni
liczba
%
4851
49,08
5042
49,17
5207
49,02

%
50,92
50,83
50,98

Współczynnik
feminizacji
103,75
103,39
104,01

Rosset E., Studia nad teoriami ludnościowymi, Instytut Statystyki i Demografii, Warszawa 1987
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2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

5569
5779
5989
6286
6619
6744
6955
7160

50,83
50,79
50,83
51,08
51,35
51,30
51,12
51,07

5387
5600
5793
6021
6271
6403
6649
6859

49,17
49,21
49,17
48,92
48,65
48,70
48,88
48,93

103,38
103,20
103,38
104,40
105,55
105,33
104,60
104,39

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS

Pomimo, że współczynnik feminizacji w gminie Kolbudy kształtował się w 2009r. na poziomie
104,60, to w całej gminie odnotowano 3 jednostki osadnicze, w których liczba kobiet przypadająca na 100 mężczyzn przekroczyła 108 (por. tab. 4), tak więc występuje w nich „mocno
zwichnięta równowaga płci”. Ponadto, w Bielkówku, Łapinie i Pręgowie Dolnym zamieszkiwało mniej kobiet niż mężczyzn, podczas gdy w Czapielsku liczba kobiet niemalże zrównała się
liczbie mężczyzn.
Tabela 4 - Struktura płci w miejscowościach gminy Kolbudy w 2009r.
Miejscowość
Babidół
Bielkówko
Czapielsk
Jankowo
Kolbudy
Kowale
Lisewiec
Lublewo
Łapino
Otomin
Pręgowo

Liczba kobiet
110
455
137
265
1857
1296
131
1005
528
328
50

Liczba mężczyzn
107
475
136
253
1771
1239
115
884
532
303
53

Współczynnik feminizacji
102,80
95,79
100,74
104,74
104,86
104,60
113,91
113,69
99,25
108,25
94,34

* brak danych dla obrębu Buszkowy Górne
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS

Zdecydowaną większość społeczeństwa w gminie Kolbudy stanowią obecnie osoby w wieku
produkcyjnym (ponad 67%). W okresie między rokiem 2000 a 2010, najwięcej przybyło osób
właśnie w tej grupie wiekowej (18-64 lata dla mężczyzn i 18-59 lat dla kobiet) - prawie 3,3
tys., zwiększyła się również liczba osób w wieku poprodukcyjnym (powyżej 64 lat dla mężczyzn i 59 dla kobiet) - o 539 osób, a także przedprodukcyjnym (poniżej 18 lat) - o 304 osoby
(por. tab. 5).
Tabela 5 - Struktura ludności gminy Kolbudy według grupowania ekonomicznego
oraz współczynnik obciążenia ekonomicznego w latach 2000-2010
Wiek
przedprodukcyjny
produkcyjny
poprodukcyjny

osób
2882
6154
848

2000
%
29,16
62,04
7,29

WOE

osób
2918
7860
1004

60,61%

2005
WOE
%
24,77
66,71 49,90%
8,52

osób
3186
9446
1387

2010
WOE
%
22,73
67,38 48,41%
9,89

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS

Tymczasem dynamika tych zmian nie przedstawiała się jednakowo dla wszystkich grup wiekowych. W badanym okresie najszybciej wzrastała liczba osób w wieku poprodukcyjnym (o
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około 63,5%), niewiele wolniej wzrastała liczba osób w wieku produkcyjnym
produkcyjny (o około 53,5%),
natomiast dynamika wzrostu liczby osób w wieku przedprodukcyjnym była najniższa
najni
i wyniosła nieco ponad 10,5%. Nie świadczy
ś
to jednak o początku
tku procesów starzenia się
si społeczeństwa
stwa gminy, które w coraz większym
wi
stopniu tworzone jest przezz migrantów. Ciągły
Ci
napływ osób w wieku produkcyjnym rekompensuje niekorzystne zmiany w strukturze demograficznej. Dlatego powolny wzrost liczby osób w wieku przedprodukcyjnym oraz szybki wzrost
liczby osób w wieku poprodukcyjnym nie musi stać
sta się ograniczeniem
eniem możliwości
mo
rozwoju
gminy w przyszłości.
ci. Potwierdzaj
Potwierdzają to także zmiany wskaźnika obciążenia
ążenia ekonomicznego
[WOE] w ostatnich latach. Jest to syntetyczny wskaźnik
wska
będący
cy ilorazem mi
między sumą osób
w wieku przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym a liczbą
liczb osób w wieku produkcyjnym. W anaan
lizowanym okresie jego wartość wyraźnie się obniżyła i sięga obecnie około 48%. Wskazuje
to na dużyy potencjał rozwoju społeczno
społeczno-gospodarczego
gospodarczego gminy. Ponadto, wartość
warto
tego
wskaźnika dość znacząco odbiega od średniej dla Polski, która
ra kształtuje się
si na poziomie
około 55%.
Wskaźnikami obrazującymi
cymi procesy demograficzne zachodz
zachodzące
ce w gminie ssą także: współczynnik młodości społeczeństwa
ństwa - przedstawiający
cy udział procentowy ludno
ludności w wieku
przedprodukcyjnym
jnym w ogólnej liczbie ludności
ludno
(w latach 2000-2010
2010 wzrósł z 8,58% do
9,89%) oraz współczynnik
czynnik starości
staro
społeczeństwa - przedstawiający
cy udział procentowy lu
ludności w wieku poprodukcyjnym
jnym w ogólnej liczbie ludności
ludno ci (w analogicznym okresie spadł z
29,16% do 22,73%).. Niekorzystnie dla gminy przedstawiają
pr
się zmiany w grupie osób w wi
wieku przedprodukcyjnym. Mimo wzrostu liczby ludności
ludno
w tej grupie wiekowej,
wiekowej współczynnik
młodości
ci maleje. Z kolei współczynnik staro
starości społeczeństwa
stwa wzrasta, lecz jego tempo
wzrostu jest wolniejsze od tempa wzrostu bezwzględnej liczby ludności
ści w tej grupie wiekowiek
wej. Zmiany struktury wiekowej w rozdzieleniu na strukturę
struktur płci przedstawiono na wyk. 3:
Wykres 3 - Porównanie struktury ludności
ludno ci według ekonomicznych klas wieku
i struktury płci w latach 2000-2010
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Źródło:
ródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS

W grupie wiekowej przedprodukcyjnej i produkcyjnej występuje
wyst puje nieznaczna przewaga liczby
mężczyzn nad liczbą kobiet bą
bądź wartości te są do siebie zbliżone.
one. Znaczne ró
różnice wystę-
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pują w grupie poprodukcyjnej, gdzie przewaga liczby kobiet nad liczbą
liczbą męż
mężczyzn sięga ponad 50%. Tak, więcc w gminie Kolbudy kształt tej struktury zbli
zbliżony
ony jest do trendów obserw
obserwowanych w całej Polsce. Ponadto, w badanym okresie nie można
mo na wskazać wyraźnych zmian
w strukturze płci. Istniejące
ce róż
różnice utrwalają się proporcjonalnie do dynamiki zmian dla ka
każdej z grup wiekowych.
Wykres 4 - Struktura wieku i płci w gminie Kolbudy w 2010r.
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Źródło:
ródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS
G

Rozkład struktury wieku i płci w formie popularnej „piramidy” (por. wyk. 4)), dzielącej ludność
według grup 5-letnich,
letnich, wskazuje na niewielkie wypłaszczenie wahań
waha demograficznych sposp
wodowane prawdopodobnie wysokim poziomem salda migracji, przy jednoczesnym
jednoczesn
przeciętnym
tnym poziomie reprodukcji.

3.3. Rynek pracy
3.3.1.
1. Podmioty gospodarcze
Wysokie saldo migracji i zwiększająca
zwiększaj
się liczba osób w wieku produkcyjnym na terenie gm
gminy, opisana w poprzednim podrozdziale,
podrozdziale, jest bardzo silnym impulsem dla gminnego rynku
pracy. Wzrost liczby mieszkańców
mieszkańców powoduje z jednej strony wzmocnienie wewn
wewnętrznego
rynku zbytu gminy oraz impuls do rozwoju przedsiębiorczości
przedsi
ci na danym terenie, jednak
jednakże z
drugiej strony sąsiedztwo tak silnego gospodarczo ośrodka
o rodka jakim jest Gdańsk
Gda
pociąga za
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sobą ryzyko zwiększających
cych się migracji wahadłowych i świadczenia
wiadczenia usług pracy mieszkańmieszka
ców gminy Kolbudy na rzecz pracodawców działających
działaj cych na terenie miast centralnych agl
aglomeracji Trójmiasta. W celu
lu zdiagnozowania sytuacji zachodzącej
zachodz cej w gminie Kolbudy, niezbędne
dne jest przeprowadzenie szczegółowych analiz. Podstawowym wskaźnikiem
wskaź
wska
obrazującym sytuację rynku pracy jest zmiana liczby podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na
danym terenie w ostatnich latach. W gminie Kolbudy mamy do czynienia z regularnym wzrowzr
stem ich liczby, wyraźnie
nie przybieraj
przybierającym na sile w ostatnich latach (por. wyk. 5).
Wykres 5 - Zmiany liczby podmiotów gospodarczych w gminie Kolbudy
w latach 2000-2010
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Źródło:
ródło: opracowanie własne na podstawie BDL GUS

Dynamika wzrostu liczby podmiotów gospodarczych w perspektywie 10-letniej
10 letniej przekroczyła
202, co jest najwyższym
szym wynikiem w powiecie gda
gdańskim, przy wartości
ci dynamiki wzrostu na
poziomie 182 dla gminy wiejskiej Pruszcz Gdański
Gda ski oraz 164 dla gminy Przywidz ((średnia dla
powiatu wyniosła 153). Wysoką
Wysok aktywność gospodarczą mieszkańców
ców gminy Kolbudy p
potwierdzają także wartości
ci wska
wskaźnika przedsiębiorczości
ci oraz jego zmiany w relatywnym
okresie. Współczynnik ten
n stanowi liczbę
liczb przedsiębiorstw przypadających
ących na 1000 mieszmies
kańców
ców w wieku produkcyjnym. W roku 2010, dla gminy Kolbudy wyniósł on około 185 (por.
tab. 6). W powiecie gdańskim
ńskim wy
wyższe wartości tego wskaźnika
nika posiadają
posiadaj jedynie miasto
Pruszcz Gdański (217) oraz
raz gmina Pruszcz Gdański
Gda
(201). Jednakże
e na przestrzeni ostatosta
nich 10 lat, w gminach tych jego wartość
warto nie uległa znaczącym
cym zmianom, podczas gdy w
gminie Kolbudy zanotowano jeden z najwyższych
najwy szych wzrostów w całym powiecie.
Tabela 6 - Zmiany wskaźnika
wska
przedsiębiorczości
ci w powiecie gda
gdańskim
w latach 2000-2010
Jednostka samorządu
terytorialnego

2000

Powiat gdański
Pruszcz Gdański (miasto)
Cedry Wielkie
Kolbudy

141,76
196,11
94,98
124,31

Wskaźnik przedsiębiorczoś
biorczości
Dynamika zmian
2005
2010
(2000r. = 100)
154,57
175,60
123,87
205,40
217,10
110,70
101,69
105,35
110,91
142,24
185,26
149,03
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Pruszcz Gdański
ski (obszar wiejski)
Przywidz
Pszczółki
Suchy Dąb
Trąbki Wielkie

152,83
88,38
140,58
78,56
83,78

175,37
116,07
140,35
90,87
89,71

201,84
137,27
155,52
109,00
106,35

132,07
155,31
110,63
138,75
126,94

Źródło:
ródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS

W 2010r., wśród
ród podmiotów gospodarczych według sekcji PKD
PKD-2007,
2007, na 1750 wszystkich
zarejestrowanych podmiotów, największy
najwi
udział przypadł jednostkom należącym
należą
do sekcji G
- handel hurtowy i detaliczny (365 przedsiębiorstw).
przedsi
Wiele jest także
e firm budowlanych (234)
oraz zajmujących się przetwórstwem przemysłowym (224). Wysokim udziałem odznacza si
się
także sekcja L - obsługa rynku nieruchomości.
nieru
Ze względu na dużą podaż terenów budowlanych oraz napływ nowych mieszkańców,
mieszka ców, na terenie gminy Kolbudy zarejestrowano a
aż 109
firm działających w branżyy obrotu nieruchomo
nieruchomościami.
Wykres 6 - Podmioty gospodarcze według sekcji PKD w 2010r.
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Inne sekcje (B+D+E+O)

Źródło:
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Na powyższym
szym wykresie, inne sekcje obejmuj
obejmują:: górnictwo i wydobywanie (sekcja B), wytw
wytwarzanie i zaopatrywanie w energię
energi (sekcja D), usługi komunalne (sekcja E), administracja pup
bliczna (sekcja O). Interesująca jest także
tak e struktura spółek prawa handlowego oraz instytucji
publicznych i niepublicznych działających
działaj cych na terenie gminy przedstawiona w rozbiciu na o
obręby geodezyjne (por. rys. 6).
Mimo tego, że
e struktura ta pomija jednostki gospodarcze niebędące spółkami, jej analiza
pozwala zaobserwować pewne tendencje wyst
występujące
ce na terytorium gminy. Najbardziej
zróżnicowana
nicowana struktura rodzajów prowadzonych działalno
działalności występuje
puje w Kolbudach, Lubl
Luble-
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wie i Kowalach, a więc w obrębach o największej liczbie mieszkańców i najprężniej się rozwijających.
Rysunek 6 - Struktura podmiotów gospodarczych w obrębach gminy

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Kolbudach oraz rejestru REGON

Znamienny jest także wysoki udział budownictwa w obrębach zlokalizowanych w północnowschodniej części gminy, co może potwierdzać duże zapotrzebowanie na usługi budowlane
w tym rejonie spowodowane wysoką liczbą nowych inwestycji. Stosunkowo niewielki udział
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we wszystkich obrębach posiada handel, który według zestawienia wykonanego w oparciu o
dane GUS (obejmujące wszystkie podmioty gospodarcze, nie tylko spółki), stanowił największą grupę podmiotów działających na terenie gminy. Wskazuje to na dominację w gminie
Kolbudy małych firm handlowych, w tym także tych jednoosobowych.
Południowo-wschodnia, słabo zaludniona część gminy jest słabo rozwinięta gospodarczo. Na
terenach takich obrębów jak Babidół, Lisewiec czy Czapielsk działają głównie instytucje publiczne i niepubliczne. Ludzie znajdują tam zatrudnienie przede wszystkim w rolnictwie i leśnictwie, nie funkcjonują tam żadne spółki prawa handlowego.
Najważniejszymi pracodawcami (zatrudniającymi najwięcej osób) w gminie są4:
• Ziaja (kosmetyki)
• DHL (przesyłki kurierskie)
• Browar Amber (produkcja piwa)
• Daretron (produkcja ekranów wielkopowierzchniowych)
• DGT (informatyka)
• Zakłady Mięsne Nowak (przetwórstwo mięsne)
• Scania (przemysł motoryzacyjny)
• Rugby (materiały budowlane)
• Pomkol (produkcja maszyn)
• Venus (hotelarstwo, turystyka)
• Hydromech (hydraulika)
• Kared (elektronika)
• Zespół elektrowni wodnych
• Powierzchniowe Ujęcie Wody Straszyn
• Urząd Gminy w Kolbudach oraz podległe mu jednostki
3.3.2. Stan zatrudnienia i bezrobocie
Gmina Kolbudy jest głównym miejscem pracy dla ponad 2 tys. osób, z czego 46% stanowią
kobiety. Na przestrzeni ostatnich lat można zaobserwować zdecydowany wzrost liczby osób
zatrudnionych (por. tab. 7).
Tabela 7 - Pracujący w gminach powiatu gdańskiego w roku 2000 i 2010
Jednostka terytorialna
Powiat gdański
Pruszcz Gdański (miasto)
Cedry Wielkie
Kolbudy
Pruszcz Gd. (obszar wiejski)
Przywidz
Pszczółki
Suchy Dąb
Trąbki Wielkie

Ogółem
2000
2010
11910
17932
5215
9100
512
567
1349
2056
2687
4103
260
304
1044
803
222
210
621
789

Dynamika
150,56
174,50
110,74
152,41
152,70
116,92
76,92
94,59
127,05

Kobiety
2000
2010
5433
8314
2446
4310
258
279
527
948
1026
1505
199
196
488
483
120
120
369
473
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Mężczyźni
2000
2010
6477
9618
2769
4790
254
288
822
1108
1661
2598
61
108
556
320
102
90
252
316

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KOLBUDY
TOM I - UWARUNKOWANIA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KOLBUDY

Jak się okazuje, gmina Kolbudy jest tak
także
e w czołówce wzrostu liczby pracujących
pracuj
w powiecie
gdańskim. W ciągu ostatniej dekady, liczba ta szybciej zwiększała
zwi kszała się jedynie w mie
mieście
Pruszcz Gdański.
ski. Wysoki wzrost liczby osób pracuj
pracujących
cych na terenie gminy jest zjawiskiem
pozytywnym tym bardziej, że
e nie jest to tendencja charakterystyczna dla całego regionu (p
(powiatu), gdyż w niektórych gminach liczba miejsc pracy w analizowanym okresie ulegała st
stagnacji lub obniżała się.
Równie pozytywnie przedstawiają
przedstawiaj się dane dotyczące udziału pracujących
ących w poszczegó
poszczególnych sektorach ekonomicznych (por. rys. 7).
Rysunek 7 - Udział pracujących
pracuj cych w sektorach ekonomicznych w 2010
2010r.
2%
15%
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i
rybactwo
Przemysł i budownictwo
83%
Usługi

Źródło:
ródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS

Zdecydowana dominacja sektora usług przy niewielkim udziale przemysłu i budownictwa
stanowi pozytywną odmianę
ę w stosunku do średniej
redniej dla województwa pomorskiego, gdzie
udział osób pracujących
cych w usługach jest znacznie mniejszy (62%), przy wy
wyższym udziale
osób pracujących w przemyśle
le i budownictwie (38%).
W 2010r. na terenie gminy Kolbudy zarejestrowanych było 313 bezrobotnych, co stanowiło
3,3% osób w wieku produkcyjnym. Liczba bezrobotnych,
bezrobotnych po drastycznym spadku zanotowazanotow
nym w okresie 2005-2008
2008 (stopa bezrobocia w 2008r.
2008 sięgnęła
ła 1,5%), zaczyna wzrastać
wzrasta
(por. wyk. 7). W ciągu
gu ostatnich 8 lat, w
wśród bezrobotnych więcej
cej jest kobie
kobiet niż mężczyzn.
W poszczególnych latach różnice te przedstawiają
przedstawiaj się odmiennie, lecz średnio udział kobiet
w ogólnej liczbie bezrobotnych sięgał
si
około 59,7%. Brak jest dostępnych
pnych danych na temat
poziomu wykształcenia osób pozostających
pozostaj
bez pracy w gminie Kolbudy,
olbudy, natomiast statystystatyst
5
ka dla całego powiatu wskazuje na największy
najwi kszy udział osób z wykształceniem gimnazjalnym i
niższym (29,2%), policealnym i średnim
rednim zawodowym (25,2%) oraz zasadniczym zawodowym
(23,6%). Zdecydowanie mniej bezrobotnych jest w grupie osób z wykształceniem średnim
ogólnokształcącym
cym (11,3%) oraz wy
wyższym (10,6%).
Poziom bezrobocia w gminie (liczony jako udział liczby osób zarejestrowanych
zarejestrowanych w urzędach
urz
pracy w liczbie osób w wieku produkcyjnym) w przeciągu
przeci gu ostatnich czterech lat był najni
najniższy
spośród gmin powiatu gdańskiego.
ńskiego. Jest to tak
także
e okres, w którym poziom bezrobocia w gm
gmi5

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy za rok 2010, Powiatowy Urząd
Urz d Pracy w Gda
Gdańsku
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nie Kolbudy należał do jednego z najniższych w województwie pomorskim. W 2010r. niższą
stopę bezrobocia w województwie posiadało jedynie miasto Sopot. Tak znakomity wynik zawdzięczany jest głównie relatywnie dużej liczbie przedsiębiorstw działających na terenie
gminy oraz bliskości Gdańska, będącego jednym z największych rynków pracy w Polsce.
Wykres 7 - Zmiany liczby bezrobotnych w gminie Kolbudy w latach 2003-2010
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Według badań przeprowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny w 2006r., w gminie Kolbudy, 1327 osób dziennie wyjeżdżało do pracy poza teren gminy, natomiast 372 osoby przyjeżdżały do pracy na teren gminy. Tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wyniosło 955, stanowiąc 0,28 osób przyjeżdżających do pracy przypadających na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy. 955 osób stanowiło 12,02% liczby osób w wieku produkcyjnym pomniejszonej
o liczbę osób bezrobotnych na terenie gminy. Jest to jedna z wyższych wartości w województwie pomorskim, jednakże niższa niż w innych gminach leżących w pobliżu miast centralnych aglomeracji Trójmiasta, takich jak Przywidz (około 15,5%) czy Trąbki Wielkie (około
14,5%). Można wnioskować, iż ze względu na relatywnie lepiej rozbudowaną bazę gospodarczą, w gminie Kolbudy łatwiej niż w gminach sąsiednich jest znaleźć pracę na terenie
gminy, przy czym wciąż bardzo wiele osób mieszkających w gminie wykonuje pracę poza jej
terenem. Jednocześnie, zmiany jakie zaszły w liczbie ludności po roku 2006, pozwalają domniemywać, że procesy dziennych migracji wahadłowych mogły się nasilić, jednakże brak
nowszych danych statystycznych uniemożliwia potwierdzenie takiej hipotezy.

3.4. Warunki życia ludności
3.4.1. Infrastruktura społeczna
Infrastruktura społeczna jest elementem posiadającym duże znaczenie dla jakości życia
mieszkańców gminy. Zapewnienie dostępu do niej jest jednym z najważniejszych zadań jednostek samorządu terytorialnego. Na infrastrukturę społeczną składają się instytucje oraz
urządzenia zapewniające zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie oświaty,
opieki zdrowotnej, życia kulturalnego i społecznego, opieki socjalnej oraz sportu.
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Szkolnictwo
Ze względu na dodatni przyrost naturalny oraz dużą liczbę dzieci zapotrzebowanie na usługi
opiek przedszkolnej oraz oświaty nie będzie malało.6 Do ośmiu przedszkoli w gminie Kolbudy
uczęszczało w 2010r. 479 dzieci. Trzy z tych placówek prowadzone są przez gminę:
• Gminne Przedszkole w Kolbudach,
• Gminne Przedszkole w Lublewie,
• Gminne Przedszkole w Bielkówku.
Pozostałe są to przedszkola niepubliczne. Oprócz tego funkcjonują tu oddziały przedszkolne
przy szkołach podstawowych oraz punkty przedszkolne.
W 2010r. Na terenie gminy Kolbudy funkcjonowało sześć szkół podstawowych, z czego cztery były prowadzone przez jednostki samorządu gminnego:
• Szkoła Podstawowa w Pręgowie,
• Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego w Kolbudach,
• Zespół Kształcenia i Wychowania w Lublewie,
• Zespół Kształcenia i Wychowania w Bielkówku.
We wszystkich szkołach podstawowych naukę pobiera ponad 1000 uczniów, z czego 176 w
szkołach niepublicznych. Pod względem dostępności usług oświaty największy niedobór
można zaobserwować w miejscowości Kowale, gdzie widoczna jest młoda struktura wieku i
wysoka liczba dzieci przy braku publicznej szkoły podstawowej.7
W gminie Kolbudy prowadzone są dwa gimnazja, z czego jedno w Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego w Kolbudach (365 uczniów), drugie natomiast to Niepubliczne
Gimnazjum w Kowalach (14 uczniów).
W zakresie nauczania w szkołach średnich w Kolbudach funkcjonuje Niepubliczne Zaoczne
Liceum Ogólnokształcące „EUROSCHOOL”. Ponadto mieści się tu Społeczna Szkoła Muzyczna I Stopnia.
Opieka zdrowotna
Na terenie gminy funkcjonowało w 2010r. pięć zakładów opieki zdrowotnej.8 To o jeden mniej
niż rok wcześniej, ale o 2 więcej niż w roku 2008. Wahaniom podlega liczba zakładów niepublicznych, podczas gdy cały czas funkcjonuje jeden zakład publiczny: Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Kolbudach. Działa on wraz z Poradnią Zdrowia Psychicznego w
ramach Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kolbudach. Ponadto, na terenie gminy funkcjonuje
także m. in. Poradnia Pielęgniarki Środowiskowo-Rodzinnej, NZOZ CARITAS Archidiecezji
Gdańskiej w Łapinie, NZOZ Medi-Medic w Kolbudach oraz inne niepubliczne zakłady opieki
zdrowotnej (w tym psychologicznej, stomatologicznej). W ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej w 2010 roku udzielono w gminie Kolbudy 31 217 porad9 (32 762 w 2009r., 26 524 w
2008r.). W razie nagłego zachorowania mieszkańcy gminy korzystają z usług Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim. W sytuacjach koniecznych hospitalizacji mieszkańcy kierowani są do szpitali w Gdańsku lub do Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie.

6

Strategia Rozwoju Gminy Kolbudy na lata 2010-2020, A-BAN Rodziewicz A., Gdańsk 2010, s.12
Strategia Rozwoju Gminy Kolbudy na lata 2010-2020, A-BAN Rodziewicz A., Gdańsk 2010, s.12
8
Bank Danych Lokalnych GUS
9
Bank Danych Lokalnych GUS
7
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Na terenie gminy funkcjonowały w 2010r. trzy apteki, czyli o jedną mniej niż w 2008r., a także jeden punkt apteczny, czyli także o jeden mniej niż w 2008r. Tym samym liczba mieszkańców przypadających na jedną aptekę wzrosła z 3287 os. w 2008r. do 4673 os. w 2010r.,
co jest dodatkowo spotęgowane poprzez wzrost ogólnej liczby mieszkańców gminy.
Kultura
Ośrodkiem działalności kulturalnej w gminie jest miejscowość Kolbudy, a jej koordynatorem
Referat Kultury Urzędu Gminy. Pracę z młodzieżą prowadzą m.in. Studium Piosenki i Studium Malarstwa, a także młodzieżowy Zespół Muzyczny „Im-Plus”. Działa tu także chór dorosłych „Camerata Santa Cecilia” oraz Młodzieżowa Orkiestra Dęta. Najważniejszym wydarzeniem kulturalnym jest Festiwal Pianistyczny Fermata, który odbywa się w Lublewie Gdańskim. Jest to impreza o charakterze międzynarodowym i towarzyszą jej dwutygodniowe
Warsztaty Pianistyczne.
W gminie Kolbudy działają dwa domy kultury: w Kolbudach oraz w Kowalach. Dom Kultury w
Kolbudach to najważniejsze miejsce na mapie kulturalnej gminy. W 2008r. zakończył się generalny remont budynku i odbywają się tu liczne koncerty i przedstawienia. W Domu Kultury
w Kowalach odbywają się natomiast zajęcia plastyczne, taneczne i fitness.
Drugim ważnym ośrodkiem życia kulturalnego gminy są gminne biblioteki publiczne. Znajdują się tu dwie takie placówki: biblioteka w Kolbudach (utworzona w 1948r.) oraz jej filia w
Pręgowie (czynna w roku szkolnym, trzy razy w tygodniu). Pozytywnie o działalności tych
placówek świadczy fakt, że na przestrzeni ostatnich lat stale wzrasta liczba czytelników korzystających z bibliotek w gminie: w 2008r. było to 688 osób, w 2009r. - 793, a w 2010r. 90510.
Sport
Do najważniejszych obiektów sportowych na terenie gminy należy stadion w Kolbudach
przewidziany na 330 miejsc siedzących z boiskiem o wymiarach 106x66 m. Przy Zespole
Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego w Kolbudach powstał także, w ramach rządowego programu „Moje boiska - Orlik 2012” kompleks boisk sportowych zwierający boisko
piłkarskie, boiska wielofunkcyjne, bieżnię lekkoatletyczną oraz trybuny. Ponadto, na terenie
gminy znajdują się jeszcze trzy duże boiska: w Łapinie, Czapielsku i Jankowie.
Poza boiskami, w Kolbudach znajduje się ogólnodostępny kort tenisowy, w Łapinie natomiast
funkcjonuje Park Wodny „Venus”. Przy Jeziorze Kolbudzkim mieści się także należąca do
gminy przystań żeglarska.
Dobre warunki oferuje gmina Kolbudy także amatorom jeździectwa. Znajdują się tu trzy
ośrodki: Agrotur Lublewo, Tabun w Otominie oraz Kumaki w Bąkowie. W Lublewie Gdańskim
swoją siedzibę ma stowarzyszenie Jeździecki Klub Sportowy im. Adama Kwaśnego.
W 2010r. na terenie gminy Kolbudy zarejestrowane były trzy kluby sportowe zrzeszające
prawie 150 członków11:
• GKS Kowale,
10
11

Bank Danych Lokalnych GUS
Bank Danych Lokalnych GUS
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• GTS Kolbudy,
• GKS „Reknica” Kolbudy.
Oprócz nich, funkcjonują tu takż
także uczniowskie kluby sportowe (UKS).
Opieka socjalna
Gminny Ośrodek
rodek Pomocy Społecznej mie
mieści się w Kolbudach. Stosunkowo dobra sytuacja
materialna mieszkańców
ców gminy sprawia, że w 2010r. udział osób w gospodarstwach domodom
wych korzystających ze środowiskowej
rodowiskowej pomocy społecznej w ludno
ludności
ci ogółem wyniósł 5,1%.
Tym samym z pomocy tej skorzystało 235 gospodarstw domowych (około
(około 700 osób).
Dane uzyskane z Gminnego Ośrodka
O
Pomocy Społecznej za lata 2007-2009
2009 nie pozwalają
pozwalaj
na wskazanie żadnego
adnego trendu. Stosunkowo stabilny poziom świadczeń
ń pomocy społecznej
świadczyć może o tym, że
e są one przyznawane tej samej grupie osób, która ze wzgl
względu na
swoją sytuację materialną moż
może być zagrożona
ona wykluczeniem społecznym oraz zjawiskiem
uzależnienia od świadczeń
ń pomocy społecznej i dziedziczenia biedy12.
Aktywność społeczna
Na terenie gminy działa wiele związków
zwi
i stowarzyszeń, co świadczy
wiadczy o stosunkowo du
dużej
aktywności
ci społecznej mieszka
mieszkańców. Średnio
rednio co ósmy mieszkaniec gminy nale
należy do stowa13
rzyszenia, organizacji społecznej, samorządowej
samorz
lub politycznej. Zróżnicowanie
Zróż
stopnia
aktywności w rozróżnieniu
nieniu na miejscowo
miejscowości gminy (por. wyk. 8):
Wykres 8 - Przynależność
ść mieszka
mieszkańców do stowarzyszeń,, organizacji społecznych,
samorządowych
dowych lub politycznych w zale
zależności
ci od miejsca zamieszkania

Babidół, Bielkówko, Buszkowy, Czapielsk, Lisewiec,
Nowiny, Ostróżki, Pręgowo
Bąkowo, Bielkowow. Lublewo

15,6%

84,4%
91,4%

8,6%

89,2%

Jankowo, Kowale 10,8%
tak

nie

Otomin 3,3%

96,7%

Kolbudy, Łapino

15,0%

85,0%

gmina

12,4%

87,6%

0%

20%

40%

60%

80%

100% 120%

Źródło: Diagnoza społeczna - Strategia Rozwoju Gminy Kolbudy, A-BAN,
A
Jaskulska M.,, Gdańsk 2010, s. 26

Według informacji
macji zamieszczonej na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w PruszPrus
14
czu Gdańskim na terenie gminy Kolbudy działają
działaj i swoją siedzibę mają
ą nast
następujące organizacje pozarządowe:
• Kolbudzkie Towarzystwo Ekologiczne im. prof. J. Aleksandrowicza w Kolbudach
12

Strategia Rozwoju Gminy Kolbudy na lata 2010-2020,
2010
A-BAN Rodziewicz A., Gdańsk
sk 2010, s.14
Diagnoza społeczna - Strategia Rozwoju Gminy Kolbudy, A-BAN
A
Jaskulska M., Gdańsk
sk 2010, s. 26
14
Oficjalna Strona Internetowa Starostwa Powiatowego
Powiatow
w Pruszczu Gdańskim (dostęp:
p: 23.10.2011r.)
13
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

XII Oddz. Związku Polskich Spadochroniarzy w Gdańsku w Kolbudach
Ochotnicza Straż Pożarna SALVATOR w Kolbudach
Ochotnicza Straż Pożarna Florian w Kolbudach
Stowarzyszenie Przemysłowo - Handlowe w Kolbudach
Stowarzyszenie Przyjaciół Otomina w Otominie
Stowarzyszenie Koło Otomin Polski Klub Ekologiczny w Otominie
Kolbudzkie Stowarzyszenie Kupców w Kolbudach
Stowarzyszenie Miłośników Bielkówka z siedzibą w Bielkówku
Fermata - Stowarzyszenie na rzecz Promocji Pomorza w Kolbudach
Stowarzyszenie Miłośników Muzyki w Kolbudach
Katolickie Towarzystwo Edukacyjne w Kowalach

Mieszkańcy gminy organizują się także wokół ważnych dla nich spraw, dzięki czemu powstały dwa stowarzyszenia mieszkańców gminy Kolbudy w sprawie Obwodnicy Metropolitalnej,
co jest pozytywnym przykładem funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego. Do innych
organizacji działających na terenie gminy zaliczyć można Fundację Horyzonty Sztuki oraz
Fundację Rodzić Dziecko.
Podsumowując, gmina Kolbudy zapewnia swoim mieszkańcom dostęp do podstawowej infrastruktury społecznej, której instytucje pełnią często ważną rolę w życiu lokalnej społeczności. Nie mniej jednak nadal istnieje potrzeba rozwoju poszczególnych elementów. Badania
przeprowadzone przez Pracownię Realizacji Badań Socjologicznych na potrzeby sporządzenia Diagnozy Społecznej do Strategii Rozwoju Gminy Kolbudy w 2010r. objęły badanie opinii
mieszkańców odnośnie dostępności funkcji na terenie gminy:
Wśród funkcji ocenianych przez respondentów na poziomie gminy najwięcej negatywnych
ocen uzyskały: dostępność placówek oświatowych, zdrowia i pocztowych. Dostępność placówek oświatowych oceniania była najniżej we wszystkich sołectwach. Ponadto w Babidole,
Bielkówku, Buszkowach, Czapielsku, Lisewcu, Nowinach, Ostróżkach i Pręgowie, a także
Bąkowie, Bielkowie i Lublewie niżej niż przeciętnie w gminie oceniano istnienie funkcjonujących świetlic dla dzieci i młodzieży. Z kolei w Jankowie, Kowalach i Otominie niżej niż przeciętnie oceniano dostęp do usług bankowych. Na poziomie gminy najlepiej oceniane były
pomoc społeczna, jakość nauczania w szkołach i opieka w przedszkolach, a także funkcjonowanie ośrodka kultury oraz ośrodka sportu. Ponadto, w Jankowie i Kowalach, wyżej niż
przeciętnie w gminie oceniano funkcjonowanie świetlicy dla dzieci i młodzieży.15
Inne badanie, przytoczone w Społecznej analizie sytuacji wyjściowej dla Lokalnej Grupy
Działania gmin: Pruszcz Gdański, Pszczółki, Trąbki Wielkie, Kolbudy, suchy Dąb oraz Cedry
Wielkie wskazuje, iż mieszkańcy gminy uważają, że brak jest dla nich ofert w zakresie sportu, kultury i rekreacji (10,9% badanych). Jest to wynik nieznacznie wyższy, niż w innych gminach powiatu gdańskiego, co wskazywać może na konieczność wspierania przez gminę
działalności w tym zakresie.

15

Diagnoza społeczna - Strategia Rozwoju Gminy Kolbudy, A-BAN Jaskulska M., Gdańsk 2010, s. 35
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Wykres 9 - Procentowy udział problemów gminy wskazywanych
przez jej mieszkańców w 2010r.
Bierność i obojętność mieszkańców
Brak lub niewystarczająca infrastruktura
techniczna
Bezrobocie i bieda

2% 1%
10%

13%

Brak działań na rzecz rozwoju mieszkańców

7%
16%

8%
11%

Brak ofert dla mieszkańców w zakresie
sportu, kultury i rekreacji
Brak bazy turystyczno-rekreacyjnej
rekreacyjnej

13%
10%

Brak miejsca spotakń mieszkańców

9%

Nadużywanie alkoholu
Niedostateczne połączenie komunikacyjne z
okolicznymi miastami
Zły stan środowiska
Inne
Źródło: Społeczna analiza sytuacji wyjściowej
wyj ciowej dla Lokalnej Grupy Działania gmin: Pruszcz Gda
Gdański, Pszczółki,
Trąbki
bki Wielkie, Kolbudy, Suchy Dąb
D oraz Cedry Wielkie, s. 17

3.4.2. Bezpieczeństwo
stwo publiczne
Lapidarną definicję bezpieczeń
bezpieczeństwa publicznego można przedstawić jako stan umo
umożliwiający
sprawne funkcjonowanie społeczeństwa.
społecze
W skali gminy, na bezpieczeństwo
ństwo publiczne skłaskł
dają się warunki i instytucje chroniące
chroni
życie, zdrowie, mienie mieszkańców
ńców gminy oraz maj
majątek gminy przed zjawiskami zagrażającymi
zagra
ładowi prawnemu, a także
e przed zjawiskami m
mogącymi zakłócić normalne funkcjonowanie mieszka
mieszkańców i gminy.
W Strategii Rozwoju Gminy Kolbudy w wyniku
wyniku przeprowadzonej diagnozy demograficznodemograficzno
gospodarczej stwierdzono, że do najcz
najczęściej
ciej zgłaszanych przez mieszkańców
mieszkań
gminy Kolbudy problemów z zakresu bezpieczeństwa
bezpiecze
publicznego należyy łamanie przez uczestników
ruchu drogowego przepisów (nadmierna prędkość,
pr
, parkowanie w miejscach niedozwol
niedozwolo16
nych) oraz, że
e podnoszono kwesti
kwestię powołania straży gminnej . Mieszkańcy
Mieszkań gminy zgłaszali
także uwagi i pytania związane
ązane z kwestiami środowiska
rodowiska przyrodniczego, dotycz
dotyczącymi m. in.
składowiska odpadów w Szadółkach, nielegalnych
nielegaln
wysypisk śmieci,
mieci, nielegalnego ich spalaspal
nia oraz ekranów dźwiękoszczelnych.
koszczelnych. Wszystkie wy
wyżej
ej wymienione zagadnienia wskazują
wskazuj
na problemy wymagające
ce rozwi
rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa
stwa publicznego.
Poczucie bezpieczeństwa
stwa mieszka
mieszkańców i ich potrzeba podniesienia
iesienia poziomu bezpieczeńbezpiecze
stwa poprzez doinwestowanie zadań
zada gminy z tym związanych różnią
ą się w zależności od
miejsca zamieszkania. Z przeprowadzonej na potrzeby Strategii Rozwoju Gminy, Diagnozy
Społecznej wynika, że
e najwię
największą potrzebę doinwestowania zadań zwią
związanych z bezpieczeństwem zgłaszają mieszkań
mieszkańcy
cy Kolbud oraz Łapina (ponad 8% badanych), najmniejsz
najmniejszą
zaś mieszkańcy
cy wsi Babidół, Bielkówko, Buszkowy, Czapielsk, Lisewiec, Nowiny, Ostró
Ostróżki i
Pręgowo. Wśród pozostałych dziedzin wymagających
wymagaj
doinwestowania
ia znalazły się
si inwestycje infrastrukturalne, wsparcie rozwoju gospodarczego oraz wzmacnianie kapitału społeczspołec
nego.
16

Strategia Rozwoju Gminy Kolbudy na lata 2010-2020,
2010
A-BAN Rodziewicz A., Gdańsk
sk 2010, s. 16
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Wykres 10 - Udział bezpieczeństwa
bezpiecze
jako dziedziny wymagającej doinwestowania
przez gminę,
gminę według mieszkańców konkretnych
tnych wsi

Babidół, Bielkówko, Buszkowy, Czapielsk, Lisewiec,
Nowiny, Ostróżki, Pręgowo

1,0%
2,7%

Bąkowo, Bielkowo, Lublewo

4,6%

Jankowo, Kowale

3,3%

Otomin

8,1%

Kolbudy, Łapino
2,6%

gmina

0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9%
Źródło: Strategia rozwoju gminy Kolbudy. Diagnoza społeczna, A-BAN M. Jaskulska, Gdańsk
Gda
2010, s. 75

W 2010r. przez Radę Powiatu Gda
Gdańskiego przyjęty został „Powiatowy program zapobiegania
przestępczości
ci oraz ochrony porz
porządku publicznego i bezpieczeństwa
stwa obywateli na lata 2010
20102014”. W dokumencie tym dokonano następującej
nast
cej klasyfikacji stanu faktycznego zagrożeń
zagro
na terenie powiatu:
1) Zagrożenia w komunikacji i ruchu drogowym;
2) Zagrożenia bezpieczeństwa
ństwa medycznego, sanitarnego i weterynaryjnego;
3) Zagrożenia w sferze społecznej:
• patologie społeczne
zne (alkoholizm, przemoc w rodzinie i szkole, narkomania),
narkomania)
• bezdomność,
• brutalizacja zachowań
ń młodzie
młodzieży,
• demoralizacja i przestępczość
przestę
nieletnich;
4) Zagrożenia kryminalne;
5) Zagrożenia
enia nadzwyczajne:
• powodzie, wezbrania, podtopienia,
• katastrofy (awarie) techniczne,
• chemiczne,
• ekologiczne.
Zagrożenia
enia w komunikacji i ruchu drogowym
Są to największe ze zgłaszanych przez
p
mieszkańców
ców gminy problemów związanych
zwi
z bezpieczeństwem. W 2010r. w gminie Kolbudy doszło do 128 zdarzeń
zdarze drogowych odnotow
odnotowanych przez Komisariat Policji w Kolbudach.
Kolbud
Jak przedstawiono na wyk. 11 największą liczbę
zdarzeń drogowych - prawie połowa ze wszystkich odnotowanych w 2010r.
2010 miała miejsce w
miejscowości
ci Kowale, co wynika z du
dużego ruchu związanego
zanego z funkcjonowaniem w
węzła
„Kowale” pełniącym rolę skrzyż
skrzyżowania drogi krajowej S6 z drogą wojewódzką
wojewódzk nr 221 oraz
wzmożonego
onego ruchu w kierunku Gda
Gdańska. Kolbudy są drugą miejscowoś
miejscowością pod względem
liczby zdarzeń drogowych w 2010
2010r. Tymczasem najmniej z nich miało miejsce w Otominie i
Buszkowach.
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Wykres 11 - Zdarzenia drogowe w 2010r.
2010 na terenie gminy Kolbudy
w podziale na miejscowości
miejscowo
według rejestru EKSD17
Kolbudy
2%

2%

2%

3%
Bąkowo

5%

19%

12%

Kowale
9%

Lublewo Gdańskie
Otomin
Jankowo
Pręgowo
Łapino

44%

Buszkowy
Bielkówko
Czapielsk
Źródło:
ródło: Opracowanie własne na podstawie danych Komisariatu Policji w Kolbudach
(pismo z dnia 02.11.2011r. nr KP1.5604-781/2011)

W powiecie gdańskim
skim liczba wypadków drogowych
drogowych, po okresie spadków,, w ostatnich latach
18
zaczyna rosnąć , co jest prawdopodobnie spowodowane dalszym wzrostem natężenia
nat
ruchu drogowego oraz liczby użytkowników
użytkowników dróg, czemu nie towarzyszy proporcjonalny rozwój
infrastruktury drogowej.
Zagrożenia bezpieczeństwa
stwa medycznego, sanitarnego i weterynaryjnego
Do zagadnień związanych
zanych z bezpiecze
bezpieczeństwem
stwem medycznym, sanitarnym i weteryn
weterynaryjnym
Powiatowy program
ram zapobiegania przestępczości
przest
zalicza zachorowalność na choroby zakaźne,
ne, której poziom na terenie Powiatu nie odbiega od średniej
redniej dla populacji. Jako problem
wskazana jest natomiast rosnąca
rosną
liczba pokąsań przez zwierzęta, związana
zwią
z faktem, iż
większość samorządów
dów gminnych nie posiada uregulowa
uregulowań w zakresie post
postępowania ze
zwierzętami
tami bezdomnymi, ze zwierz
zwierzętami wymagającymi
cymi opieki weterynaryjnej, a tak
także ze
zwierzętami padniętymi
tymi podlegaj
podlegającymi utylizacji.
Zagrożenia
enia w sferze społeczn
społecznej
Zagrożenia
enia te scharakteryzowane zostały w cz
części dotyczącej
cej infrastruktury społecznej.
Zagrożenia kryminalne
Na podstawie danych udostępnionych
udostępnionych przez Komisariat Policji w Kolbudach za lata 2008
20082010 dokonano porównania rodzaju i liczby przestępstw
przest pstw popełnianych w gminie Kolbudy na
tle powiatu gdańskiego.

17

Elektroniczna Książka Służby
by Dyżurnego
Powiatowy program zapobiegania przestępczości oraz ochrony porządku publicznego i bezpieczeństwa
bezpiecze
obywateli na lata 2010-2014, Załącznik
cznik do uchwały Nr XLIX/310/2010 Rady Powiatu Gda
Gdańskiego
skiego z dnia 16 czerwca
2010r., s.3
18
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W analizowanym okresie zauważyć można następujące prawidłowości:
1) Stały wzrost liczby przestępstw odnotowywany jest w niemalże wszystkich kategoriach,
zarówno w wartościach bezwzględnych jak i w przeliczeniu na 1000 mieszkańców. Jedynie nieznacznie maleje liczba zatrzymanych nietrzeźwych kierujących.
2) W gminie Kolbudy obserwuje się stosunkowo niższy niż wynosi średnia dla powiatu
gdańskiego wskaźnik przestępczości w przeliczeniu na 1000 mieszkańców.
3) Największą dynamikę wzrostu obserwuje się w liczbie kradzieży z włamaniem.
Tabela 8 - Podział przestępstw ujawnionych na terenie gminy Kolbudy
i powiatu gdańskiego w latach 2008-2010 w podziale na kategorie
w oparciu o rejestracje w bazie EKSD19
Rodzaj
przestępstwa

gmina
Kolbudy

2008r.
powiat
gdański

gmina
Kolbudy

2009r.
powiat
gdański

gmina
Kolbudy

2010r.
powiat
gdański

Ogółem
112
931
220
1821
241
Na tys.
8,61
10,24
16,42
19,54
17,59
mieszk.
Ogółem
12
39
30
110
14
Kradzieże
Na
tys.
pojazdów
0,92
0,43
2,24
1,18
1,02
mieszk.
Ogółem
72
319
68
556
73
Kradzieże
Na tys.
5,53
3,51
5,07
5,97
5,33
mieszk.
Ogółem
10
79
41
311
42
Kradzieże z
Na
tys.
włamaniem
0,77
0,87
3,06
3,34
3,07
mieszk.
Ogółem
2
11
3
23
0
Rozboje
Na tys.
0,15
0,12
0,22
0,25
0,00
mieszk.
Ogółem
0
0
1
9
24
Uszkodzenia
Na
tys.
mienia
0,00
0,00
0,07
0,10
1,75
mieszk.
Ogółem
2
4
0
18
4
Bójki i pobicia
Na tys.
0,15
0,04
0,00
0,19
0,29
mieszk.
Ogółem
4
51
5
95
6
Uszkodzenia
Na
tys.
ciała
0,31
0,56
0,37
1,02
0,06
mieszk.
Ogółem
0
1
1
1
0
Zabójstwa
Na tys.
0,00
0,01
0,07
0,01
0,00
mieszk.
Ogółem
28
247
23
281
25
Nietrzeźwi
Na
tys.
kierujący
2,15
2,72
1,72
3,02
1,82
mieszk.
Ogółem
3
21
0
20
0
Przestępstwa
Na
tys.
narkotykowe
0,23
0,23
0,00
0,21
0,00
mieszk.
Ogółem
0
6
0
10
0
Przestępstwa
Na tys.
gospodarcze
0,00
0,07
0,00
0,11
0,00
mieszk.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Komisariatu Policji w Kolbudach
(pismo z dnia 02.11.2011r. nr KP1.5604-781/2011)

Przestępstwa
tzw. kryminalne

19

Elektroniczna Książka Służby Dyżurnego
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2060
21,52
106
1,11
630
6,58
288
3,01
33
0,34
165
1,72
12
0,13
59
0,62
1
0,01
418
4,37
38
0,40
8
0,08
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Zagrożenia nadzwyczajne (awarie techniczne)
Według Rejestru potencjalnych sprawców poważnych awarii Wojewódzkiego Inspektoratu
Ochrony Środowiska w Gdańsku z 2007r., na terenie gminy Kolbudy nie znajduje się żaden
zakład stanowiący zagrożenie. Co więcej, gmina Kolbudy nie jest zagrożona skutkami awarii
technicznej któregokolwiek z zakładów mogących potencjalnie stać się źródłem skażenia w
województwie pomorskim.
Zagrożenia chemiczne
Do zagrożeń bezpieczeństwa występujących na terenie gminy Kolbudy należy natomiast
transport drogowy materiałów niebezpiecznych na drodze krajowej nr 6.
Rysunek 8 - Główne kierunki transportu materiałów niebezpiecznych
w województwie pomorskim

M

K I E
Y C
Ł T
B A
Łeba

E
R Z

O

transport kolejowy

WŁADYSŁAWOWO

J.
Sarbsko

transport drogowy

J. Żarnowieckie

M

PUCK

J. Łebsko
Pi aś n

ica

ie

rz

ej

a

H

Jastarnia

rurociągi przesyłowe

e

transport morski

ls

Zat .
Puc ka

k

J.
Gardno

a

Red a

Ustka
Ł u paw

Łeb
a

a

Hel

WEJHEROWO

GDYNIA

LĘBORK

Za t ok a

SŁUPSK

G da ń sk a
SOPOT

pia
Słu

GDAŃSK
zej
M ier

Za
n ia

A

T

MALBORK

STAROGARD
GDAŃSKI

J. Wdzydze

J. Dąbrówka

da
Br

Pelplin
N oga t

Skórcz

Gniew

Sta ry

Wd a

Czarna
Woda

Czersk

Dzierzgoń

Sztum

Brusy
J.
Karsi ńskie

J. Dzierzgoń
L iw a

J.
Charzykowskie

Prabuty

ca

J. Krępsko

Czarne

cz

yr

CHOJNICE

J. Kałębie

da

KWIDZYN

wa

st

d
Gw

Sz

o

a

CZŁUCHÓW

Br

ni

sk i

aw

M

D z ie rzgo
ń

J.
MIASTKO
Bobięcińskie

Brda

u

a

Skarszewy
Wi erzyca

er
Cz

a

Nowy
Staw

TCZEW

W
da

J. Szczytno

NW. DWÓR GD.
aw

Pszczółki
KOŚCIERZYNA

o tł

p
Wie

BYTÓW

rz
a

I

ga

W

J. Mausz

Ka
n. Pa
nie
ń

PRUSZCZ
GDAŃSKI

J. Ostrzyce

Kępice

lew

Sz ka r p w
a a

SŁ

Ra d u

Li
n

J.
R

Słu p ia

ad
uń

J. Jasień

sk
ie

KARTUZY

J. Gowidlińskie

na
la
iś
Krynica Morska
a W
y
an
śl
Wi

rz
Ch

ą

a

Debrzno

De brzy n k a

Źródło: Plan zabezpieczania medycznych działań ratowniczych województwa pomorskiego na rok 2008,
Pomorski Urząd Wojewódzki, Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego, B. Borucki, Gdańsk 2007, s. 13

Powodzie
Zgodnie z ustaleniami Powiatowego programu zapobiegania przestępczości, w wyżynnej
części powiatu mamy do czynienia głównie z zagrożeniem podtopieniami o różnej skali, w
zależności od intensywności zjawiska, które je spowoduje. Najbardziej narażone na podtopienia ze strony Raduni są dolne tarasy m. Kolbudy w tym rejon gdzie do Raduni wpada rzeka Reknica, m. Juszkowo, niżej położona cześć miasta Pruszcz Gdański oraz folder pomiędzy rzeka a kanałem Czarna Łacha na terenie gminy Pruszcz Gdański. Obszary szczegól-
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nego zagrożenia powodzią przedstawione zostały w rozdziale 4. - Stan środowiska przyrodniczego.
Uwarunkowania dla zagospodarowania przestrzennego
Powiatowy program
ram zapobiegania przestępczości
przest
wskazuje szereg zadań do realizacji dla
samorządów
dów lokalnych. W dziedzinie zagospodarowania przestrzennego mo
można wyróżnić
cztery zadania mogące
ce potencjalnie mie
mieć znaczenie dla gminy Kolbudy:
1) Współudział w wyborze optymalnej lokalizacji oraz w finansowaniu budowy punktu ważewa
nia pojazdów ciężarowych
h (w zachodniej części
cz
powiatu);
2) Określanie
lanie szczególnie niebezp
niebezpiecznych miejsc na drogach oraz wnioskowanie o wprowpr
wadzenie tam ograniczeń
ń pr
prędkości, zastosowania innejj organizacji ruchu lub rozbudowy
niezbędnej infrastruktury
rastruktury przydrożnej
przydro
(głównie w miejscowościach przy tzw. drogach
tranzytowych);
3) Inspirowanie budowy i modernizacji sygnalizacji świetlnych, oświetlenia,
wietlenia, barier oddziel
oddzielających
cych chodniki od jezdni w niebezpiecznych
nie
miejscach;
4) Zabieganie o utworzenie powiatowego schroniska (przytuliska) dla bezdomnych zwierząt
zwierz
domowych.
Na terenie gminy Kolbudy funkcjonował poligon wojskowy, położony
poło ony z dala od innych zab
zabudowań, pod lasem pomiędzy
dzy Lublewem Gdańskim
Gda skim a Łapinem. Obecnie na terenie obiektu
funkcjonuje strzelnica.
3.4.3. Mieszkalnictwo
W 2010r. na terenie gminy Kolbudy znajdowało się
si 4 858 mieszkań o łą
łącznej powierzchni
2
użytkowej ponad 442 tys. m . W porównaniu z rokiem 2000, ich liczba wzrosła o ponad 86%.
Z roku na rok wzrasta liczba budynków oddanych do użytkowania (por. wyk. 12). W powiecie
gdańskim,
skim, szybciej nowych budynków przybywa jedynie w gminie wiejskiej Pruszcz Gdański.
Gda
Ruch budowlany w gminie Kolbudy charakteryzuje się
si dużą intensywnością
ścią.
Wykres 12 - Budynki oddane do użytkowania
ytkowania w latach 2004
2004-2010
160
140
120
100
80

Liczba budynków

60
40
20
0
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Źródło:
ródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS

Nowo powstające
ce budynki mieszkalne charakteryzuj
charakteryzują się stosunkowo dużą
du
powierzchnią
(por. tab. 9).
). Zarówno nowe domy, jak i mieszkania w nowo powstających
powstaj cych blokach zabudowy
zabud
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wielorodzinnej posiadają z reguły większą powierzchnię niż średnia powierzchnia użytkowa
dla istniejącej zabudowy w gminie.
Tabela 9 - Średnia powierzchnia użytkowa w nowych budynkach mieszkalnych
w gminie Kolbudy w latach 2004-2010
Rok
2
Powierzchnia [m ]

2004
204,10

2005
173,07

2006
192,18

2007
208,07

2008
202,35

2009
187,13

2010
184,36

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS

Warunki mieszkaniowe w gminie stale się polepszają. Dowodzi tego, zwiększająca się przeciętna liczba izb w mieszkaniach oraz ich przeciętna powierzchnia (por. tab. 10), jednakże
występuje także duża rozbieżność pomiędzy standardem istniejącej zabudowy, zwłaszcza
kilkudziesięcioletniej oraz nowymi domami, z których wiele posiada charakter rezydencjonalny.
Tabela 10 - Zmiany warunków mieszkaniowych w gminie Kolbudy w latach 2000-2010
Rok
Przeciętna ilość izb
w mieszkaniu
Przeciętna powierzch2
nia mieszkania [m ]

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
3,73

3,75

3,84

3,89

3,88

3,91

3,92

3,95

3,97

4,01

4,06

68,3

69,6

77,6

81,5

81,6

83,1

83,8

85,6

87,2

89,1

91,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS

3.5. Główne gałęzie gospodarki
3.5.1. Rolnictwo wraz z rolniczą przestrzenią produkcyjną
Tereny użytkowane rolniczo w gminie Kolbudy obejmują łącznie obszar 3864 ha i zajmują
niemal połowę gminy. W ich strukturze dominują grunty orne, obejmując 75% ich powierzchni.
Wśród klas bonitacyjnych gleb wykorzystywanych rolniczo (grunty orne, sady, łąki, pastwiska) przeważają gleby średniej i słabej jakości. Ponad połowę (53%) struktury bonitacyjnej
stanowią gleby klasy IV, charakteryzujące się m.in. podatnością na wahania poziomu wód
gruntowych. Gleby tej klasy, łącznie z V klasą bonitacyjną stanowią ok 79% wszystkich gruntów wykorzystywanych na cele produkcji rolnej (por. wyk. 13). Grunty tych klas w porównywalnym stopniu występują we wszystkich obrębach gminy.
Najlepsze warunki glebowe dla rolnictwa pod względem bonitacyjnym występują w miejscowościach: Jankowo Gdańskie, Kowale, Bielkówko, oraz w centralnych częściach wsi Lisewiec, Lublewo Gdańskie, Czapielsk. W wymienionych miejscowościach znajdują się mniej
lub bardziej zwarte kompleksy gleb zaliczanych do dobrych i średnich.
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Wykres 13 - Struktura klas bonitacyjnych gleb w gminie Kolbudy w 2011r.
2011
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13%

26%
Klasa III
Klasa IV
Klasa V
53%

Klasa VI

Źródło:
ródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu
du Gminy w Kolbudach

Z powodu braku nowszych badań,
bada , dalszej analizie poddano dane uzyskane w trakcie PoP
wszechnego Spisu Rolnego przeprowadzonego przez Główny Urząd
Urz d Statystyczny w 2002
2002r.
Według informacji zebranych na potrzeby
potrzeb tego opracowania, w gminie Kolbudy funkcjonowafunkcjonow
ło 557 gospodarstw rolnych.. Wśród
W
nich zdecydowanie przeważały
ały drobne gospodarstwa o
powierzchni mniejszej niż 5 ha, stanowiące łącznie ok 76% wszystkich.
ch. Gospodarstwa obejobe
mujące większy
kszy areał znalazły si
się w zdecydowanej mniejszości,
ci, przy czym na terenie gminy
Kolbudy nie funkcjonuje żadne
adne gospodarstwo o powierzchni wi
większej
kszej niż 100 ha. PostępująPost
ce procesy defragmentacji terenów rolnych, przybierające
przybieraj
na sile w ciągu
ągu ostatniego dziesi
dziesięciolecia, w przypadku wielu
lu gospodarstw uniemożliwiają zmiany dążące
ążące do intensyfikacji
produkcji rolniczej. Ponadto, znaczna część
cz
użytków rolnych występuje
puje w formie odłogów, co
dodatkowo ułatwia ograniczanie użytkowania
u ytkowania rolniczego na rzecz przekształcania ziemi ro
rolniczej pod działki budowlane.
Wykres 14 - Struktura wielkości
wielko ci gospodarstw rolnych w gminie Kolbudy w 2002r.
2002

Powierzchnia gospodarstw

od 50 do mniej niż 100 ha
od 20 do mniej niż 50 ha
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od 10 do mniej niż 15 ha
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od 5 do mniej niż 7 ha
od 2 do mniej niż 5 ha
powyżej 1 do mniej niż 2 ha
do 1 ha włącznie
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Źródło:
ródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS
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Struktura wielkości
ci gospodarstw rolnych w gminie Kolbudy przybli
przybliżona
ona jest do struktur występujących
cych w pozostałych wiejskich gminach powiatu gda
gdańskiego.
skiego. W całym tym obszarze
można zaobserwować dominacj
dominację dużej ilości
ci małych gospodarstw, przy czym najwyraźniej
najwyra
ta tendencja widoczna jest w gminie Kolbudy, gdzie udział gospodarstw większych
wi
wię
niż 15 ha
jest zdecydowanie niższy niżż w pozostałych jednostkach terytorialnych (por. tab. 11).
Tabela 11 - Udział procentowy gospodarstw rolnych określonej
lonej powierzchni
w gminach wiejskich powiatu gdańskiego
gda
w 2002r.
Gmina
Cedry
Wielkie
Kolbudy
Pruszcz
Gdański
Przywidz
Pszczółki
Suchy
Dąb
Trąbki
Wielkie

Gospodarstwa rolne
10-15
15-20
5-7 ha 7-10 ha
ha
ha

20-50
ha

50-100
ha

powyżej
100 ha

3,63

8,13

3,19

2,32

5,57

1,80

2,87

1,08

0,00

8,71

8,39

2,29

4,47

0,98

0,98

6,18
6,84

8,52
8,83

9,62
11,92

5,08
3,75

3,30
5,74

0,41
1,99

0,00
0,00

12,01

6,79

10,44

16,19

8,62

13,58

2,61

0,00

18,22

5,88

8,65

9,00

4,96

5,88

1,04

0,81

do 1 ha

1-2 ha

2-5
5 ha

47,90

9,72

11,61

3,77

4,35

5,37

28,90

25,67

21,18

5,57

7,00

25,60

20,04

20,48

8,06

28,57
32,67

20,33
15,67

17,86
12,36

18,80

10,44

27,34

18,22

Źródło:
ródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS

Wśród
ród stosunkowo nielicznych upraw rolnych w gminie Kolbudy, dominują
dominuj ziemniaki, obejmujące
ce ok 28% wszystkich zasiewów. Powszechnie uprawianym zbożem
żem jest owies oraz
różnego
nego rodzaju mieszanki zbożowe.
zbo
Ponadto, pola obsiewa się jęczmieniem,
czmieniem, pszenic
pszenicą jarą i
ozimą oraz warzywami innymi niż
ni ziemniaki. Pozostałe uprawy mają znaczenie marginalne w
skali gminy. Inwentaryzacja
nwentaryzacja terenowa
tere
wykonana w maju na 2011r. na terenie gminy wykazała także
e funkcjonowanie gospodarstw zajmujących się produkcją kwiatów oraz iglaków.
Wykres 15 - Struktura zasiewów w gminie Kolbudy w 2002r.
2002
2% 1%
3% 2%
5%

28%

7%
8%
8%

13%
11%
12%

ziemniaki
owies
żyto
mieszanki zbożowe jare
pszenica jara
warzywa gruntowe
jęczmień jary
pszenica ozima
truskawki
okopowe pastewne
pszenżyto ozime
pszenżyto jare

Źródło:
ródło: opracowanie własne na podstawie
pod
danych BDL GUS
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Hodowla zwierzęca w gminie Kolbudy w dużej mierze ogranicza się do drobiu oraz chowu
trzody chlewnej i bydła. Na terenie gminy funkcjonuje jedna ferma zwierząt futerkowych oraz
kilka hodowlanych stawów rybnych.20
Ponad połowa gospodarstw rolnych w gminie (54%) nie prowadzi żadnej działalności produkcyjnej, na własne potrzeby płody rolne wytwarza ok 40%. Pozostałe wprowadzają swoje
produkty na rynki lokalne lub zewnętrzne. Zaledwie około 30% gospodarstw rolnych prowadzi wyłącznie działalność rolniczą, podczas gdy pozostałe nie prowadzą żadnej lub jednocześnie łączą ją z dodatkowymi pozarolniczymi źródłami dochodu.
3.5.2. Leśnictwo wraz z leśną przestrzenią produkcyjną
Grunty leśne zadrzewione i zakrzewione w gminie Kolbudy obecnie obejmują obszar o powierzchni 3314 ha. Tereny zalesione występują w północnej i północno-zachodniej części
gminy. W mniejszych skupiskach rozmieszczone są także w części zachodniej oraz w okolicach rzek i jezior. Łączna powierzchnia obszarów zalesionych wynosi 3285 ha (stan na 1
stycznia 2011). W roku 2010 grunty leśne gminy Kolbudy będące własnością publiczną stanowiły 96% wszystkich powierzchni leśnych, z czego w rękach prywatnych znajdowało się
zaledwie 132,2 ha lasów.
Głównym gatunkiem lasotwórczym tych obszarów jest sosna pospolita. Spośród gatunków
liściastych powszechnie występuje buk pospolity. Tak ukształtowana struktura leśna nie towarzyszyła od zawsze tym terenom, pierwotnie były one zbiorowiskami typowo liściastymi z
nasadzeniami bukowo-dębowymi. Sytuacja ta uległa zmianie na skutek decyzji podjętych
przez władze jeszcze na początku zeszłego stulecia. Administracja pruska doprowadziła do
zastępowania drzew liściastych iglastymi, podobne praktyki prowadzone były także po I wojnie światowej. Dopiero po roku 1945 leśnicy przystąpili do urozmaicania składu gatunkowego
tutejszych zbiorowisk leśnych starając się stopniowo wprowadzać pierwotne nasadzenia bukowo-dębowe, uzupełniając je także o nowe gatunki w postaci jesionów oraz modrzewiów.
Zbiorowiska leśne w gminie Kolbudy występują na urozmaiconym przyrodniczo obszarze,
który charakteryzuje się znacznymi miejscowymi spadkami terenu, występowaniem zagłębień wykorzystywanych przez misy jeziorne (Otomińskie, Straszyńskie, Bielkowskie, Łapińskie) oraz dolin rzecznych Raduni i Reknicy.
Północna część zbiorowisk leśnych gminy podlega ochronie na podstawie Uchwały Nr
1161/XLVII/10 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie
obszarów chronionego krajobrazu w województwie pomorskim (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 80,
poz. 1455) - wydzielono tam Otomiński Obszar Chronionego Krajobrazu, którego walorem
jest zwarty kompleks leśny oraz Jezioro Otomińskie.
Siedliska leśne terenu gminy znajdują się pod administracją Nadleśnictwa Kolbudy, z siedzibą w Kolbudach, podlegającemu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku. W
obszarze gminy funkcjonują także trzy leśnictwa: Bąkowo, Ostróżki i Otomin. Gospodarka
leśna gminy podporządkowana jest planom urządzenia lasu. Obecnie obowiązującym dla
Nadleśnictwa Kolbudy jest plan na lata 2006 - 2015. Ponadto Nadleśnictwo corocznie opracowuje plany gospodarcze na podstawie zaleceń znajdujących się w wyżej wymienionym
dokumencie.

20

Inwentaryzacja terenu gminy sporządzona przez Wykonawcę w maju 2011r.
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Nadleśnictwo Kolbudy wśród
śród swych najwa
najważniejszych zadań wskazuje odnow
odnowę, zalesianie
oraz pielęgnowanie
gnowanie wszystkich zbiorowisk le
leśnych. Dąży się do wprowadzania nowych zzadrzewień w miejsce niedawno usuni
usuniętych, wzbogacania powierzchni leśnej
śnej o całkowicie n
nowe tereny oraz pielęgnacji
gnacji gleby w pocz
początkowej
tkowej fazie wzrostu nowych nasadzeń.
nasadze Widoczne
są wymierne efekty tychże
e działa
działań w postaci wzrastających
cych powierzchni ogólnych lasów. Na
przestrzeni lat 2000 - 2010 powierzchnia lasów w gminie Kolbudy wzrosła o 187,3 ha (a więc
około 6,4%). (por. wyk. 16).
Wykres 16 - Zmiany powierzchni lasów w gminie Kolbudy w latach 2000-2010
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Źródło:
ródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS

Wraz ze wzrostem powierzchni ogólnej zbiorowisk leśnych
le
zwiększała
kszała si
się także lesistość
gminy, która w 2002 roku wyniosła 35,4% podczas gdy osiem lat później
niej znajdowała si
się już
na poziomie 37,9%. Gmina Kolbudy pod względem
wzgl
lesistości
ci ogólnej bardzo pozytywnie w
wyróżnia się na tle powiatu gdań
gdańskiego, w którym powierzchnie zajęte
te przez zbiorowiska leśne
le
obejmują zaledwie 18,2% terenu całego powiatu (stan na rok 2010). Natomiast wskaźnik
wska
lesistości
ci województwa pomorskiego w roku 2010 kształtował si
się na poziomie 36,2%, b
będąc
trzecią wielkością w kraju.
Gospodarcze wykorzystanie lasów na terenie gminy Kolbudy ogranicza się
si do pozyskiwania
drewna,
a, zbierania grzybów i owoców leśnych
le nych oraz pełnienia przez nie funkcji turystycznej.
Zgodnie z zaleceniami Nadleśnictwa,
Nadleś
wycinka powinna obejmować jedynie drzewostan, w
którym następuje
puje proces starzenia si
się drzew, często objawiający się rozwojem chorób nis
niszczących
cych drewno. Drewno pozyskiwane jest równie
również w wyniku wycinania osłabionych drzew,
które nie mają szans na dalszy rozwój. W miejscu wycinki powinny pojawia
pojawiać się nowe nasadzenia.
Turystyczne wykorzystanie lasów ma miejsce głównie wzdłuż
wzdłu szlaków turyst
turystyki pieszej
(Szlak Skaryszewski, Bursztynowy, Kartuski Odcinek Raduni, Wzgórz Szymbarskich). Lasy
przystosowywane są dla potrzeb masowego wypoczynku poprzez tworzenie miejsc parki
parkingowych dla samochodów oraz różnorodnych
ró norodnych miejsc odpoczynku dla turystów wypos
wyposażonych
w zadaszenia i kosze na śmieci.
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3.5.3. Przemysł i drobna wytwórczość
Funkcja przemysłowa na terenie gminy, jak na warunki gminy wiejskiej, jest rozwinięta stosunkowo dobrze. Nowo powstające zakłady produkcyjne i produkcyjno-przemysłowe koncentrują się głównie w Kowalach, na jednych z najbardziej atrakcyjnych pod względem inwestycyjnym terenach gminy, w pobliżu obwodnicy trójmiejskiej. Dominują tam przedsiębiorstwa
prowadzące działalność o charakterze usługowo-składowo-magazynowym, w mniejszym
stopniu produkcyjnym. Największymi zakładami w Kowalach są centra logistyczne oraz stacje przeładunkowe firm z branży chemicznej oraz takich potentatów jak DHL, DPD, Żywiec
czy Scania. Ponadto, funkcjonuje tu także wiele firm z branży budowlanej (betoniarnia, składy materiałowe, hurtownie materiałów wyposażenia wnętrz, park maszynowy maszyn budowlanych).
Stosunkowo duże tereny przemysłowe występują także w paśmie pomiędzy Kolbudami a
Łapinem. Są to obszary przemysłowe liczące sobie kilkadziesiąt lat, na których pierwotna
działalność upadła lub została ograniczona i przekształcona. Obecnie pozostają częściowo
zdegradowane. Wyjątkiem w tym rejonie jest nowoczesny zakład produkcji kosmetycznej
Ziaja, którego kompleks składający się z kilku hal usytuowany jest w Łapinie przy granicy z
Kolbudami. Zdegradowane tereny przemysłowe o dużej powierzchni występują także w Bąkowie na terenie dawnego majątku, natomiast rehabilitacji wymagają tereny przemysłowe w
północnym Łapinie mieszczące m.in. fabrykę uszczelek.
Pojedyncze zakłady wielobranżowe rozmieszczone są w sposób nieregularny na całym obszarze gminy. W Bielkówku funkcjonuje największy zakład na terenie gminy - browar Amber,
a także dwie duże żwirownie. Odkrywkowe kopalnie kruszyw, będące jednocześnie ważnymi
zakładami górniczymi, funkcjonują także w Pręgowie (największa) oraz w Buszkowach Górnych (niewielka). Nieliczne tereny przemysłowe znajdują się w Jankowie Gdańskim (siedziba
zakładów mięsnych Nowak i przedsiębiorstwa komunalnego Komunal Express) oraz w Lublewie Gdańskim (tartaki, składy drewna, przedsiębiorstwa zajmujące się obróbką metali).
Zupełnie pozbawione terenów przemysłowych są obręby Babidół, Lisewiec oraz Otomin,
przy czym w Otominie, szczegółowa inwentaryzacja terenu gminy wykonana przez autorów
niniejszego opracowania w maju 2011r. wykazała funkcjonowanie jednego złomowiska.
3.5.4. Usługi
W strukturze usług na terenie gminy Kolbudy dominują usługi handlowe. Funkcjonuje tu kilkadziesiąt sklepów i hurtowni, w tym trzy większe spożywcze dyskonty. Sklepy spożywcze o
zróżnicowanej wielkości znajdują się we wszystkich obrębach z wyjątkiem Ostróżek i Babidołu. W większości są to obiekty wolnostojące. Ponadto, na terenie gminy funkcjonuje bardzo
wiele małych zakładów usługowych towarzyszących zabudowie mieszkaniowej. Najczęściej
świadczonymi w ten sposób usługami są te z zakresu księgowości, finansów i ubezpieczeń.
Często występującą działalnością są także drobne lokale gastronomiczne oraz małe sklepy
branżowe. Liczną grupę stanowią także zakłady usługowe związane z przemysłem motoryzacyjnym: warsztaty, wulkanizacje i serwisy mechaniczne funkcjonujące w kilku miejscowościach gminy: Kowalach, Lublewie Gdańskim i Kolbudach.
Niedorozwój usług obserwowany jest w zakresie zaopatrzenia w paliwo. W całej gminie
funkcjonują tylko trzy stacje benzynowe: na terenie dawnego zakładu przemysłowego w Kolbudach, w Bąkowie w pobliżu węzła Kowale oraz stacja LPG w Kowalach.
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Zdecydowanie niewystarczająca
niewystarczają
jest także oferta usług oraz infrastruktury turystycznej w
gminie. Duże ośrodki
rodki wypoczynkowe znajduj
znajdują się nad Jeziorem
eziorem Łapińskim w Czapielsku
(ośrodki
rodki wypoczynkowe Roma, Czapielsk oraz hotel Venus), a tak
także
e nad Jeziorem Otomińskim w Otominie (ośrodek
rodek szkolno
szkolno-wypoczynkowy Dorota). Jednocześnie,
śnie, w tych dwóch
miejscowościach
ciach znajduje się najwi
najwięcej
cej zabudowy letniskowej sezonowej i całorocznej. Sp
Sporadycznie tego typu tereny występują
wyst
także
e w Lisewcu i Buszkowach Górnych. Agroturystyka
jest przeciętnie
tnie popularna, czę
często ośrodki tego typu powstają w towarzystwie licznych
liczny stajni i
hoteli dla koni.

3.6. Stan prawny gruntów
3.6.1. Struktura własności
W gminie Kolbudy najwięcej
cej obszarowo zajmuj
zajmują grunty należące
ce do Skarbu Pa
Państwa, które
łącznie stanowią 3707 ha (45% ogólnej powierzchni gminy). W
Wśród
ród nich obszary zabudow
zabudowane i zurbanizowane obejmują zaledwie 4% powierzchni. Spośród
Spo ród terenów otwartych nale
należących do Skarbu Państwa
stwa (grunty rolne, le
leśne,
ne, grunty pod wodami, nieużytki),
nieuż
największy
procentowo udział wykorzystują przestrzenie leśne i zadrzewione (85%).
Właścicielami
mi 44% powierzchni terenu gminy (3648 ha) są
s osoby fizyczne, w ich u
użytkowaniu zdecydowanie przeważają
żają tereny otwarte stanowiące 93% (są to głównie obszary rolne).
W strukturze własnościowej
ciowej terenów nale
należących do kościołów i związków
zków wyznaniowych (91
ha), spółdzielni (4 ha) oraz do pozostałych właścicieli
wła
(396 ha) przeważają
żają obszary otwarte,
które głównie przeznaczone są na cele związane z rolnictwem.
Wykres 17 - Struktura własności
własno ci gruntów gminy Kolbudy w 2010
2010r.
0,134%

0,049%

4,602%

4,808%

1,105%

45,010%

44,293%
Grunty Skarbu Państwa
Grunty osób fizycznych
Grunty gmin i związków międzygminnych
Grunty kościołów i związków wyznaniowych
Grunty powiatów
Grunty spółdzielni
Grunty będące przedmiotem władania i własności osób wyżej nie wymienionych
Źródło: opracowanie
anie własne na podstawie danych Urzędu
Urz
Gminy w Kolbudach
udach i Starostwa Powiatowego
w Pruszczu Gdańskim
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Wzrost udziału terenów zurbanizowanych w strukturze własności
własno ci dostrzec mo
można w przypadku gruntów należących
cych do gmin i zwi
związków międzygminnych
dzygminnych (379 ha ogól
ogólnej powierzchni), które stanowią 47% ich własno
własności. Spośród
ród obszarów otwartych znajduj
znajdujących się we
władaniu gmin i ich związków
zków (53%) najwi
najwięcej zajmują grunty wykorzystywane rolniczo. T
Tereny znajdujące się we władaniu powiatów (wył
(wyłączając te, które zostały przekazane w użytu
kowanie wieczyste) zajmują
ą łą
łączny
czny obszar 11 ha, w ich strukturze zdecydowanie przewa
przeważają
tereny zurbanizowane stanowiące
stanowią 81%, pozostała część wykorzystywane jest przez grunty
rolne i leśne.
3.6.2. Sposoby użytkowania
ytkowania terenów
Struktura użytkowania
ytkowania gruntów na terenie gminy Kolbudy wskazuje na zdecydowanie podpo
miejski charakter tejże
e jednostki administracyjnej. Nie jest to gmina o charakterze
char
typowo
rolnym,, tereny wykorzystywane na ten cel zajmują
zajmuj jedynie około połowy obszarów gminnych,
stanowiąc łącznie
cznie 3864 ha. Gmina Kolbudy charakteryzuje si
się wysokim udziałem powierzc
powierzchni zajętej
tej przez lasy w stosunku do całkowitej powierzchni gminy (40%), który bardzo poz
pozytywnie wyróżnia ją na tle kraju
kraju, gdzie wskaźnik lesistości wynosi 29% oraz województwa pop
morskiego (35,1%). Tereny przekształcone przez pozarolniczą
pozarolnicz działalność człowieka, w tym
także grunty pod różnego rodzaju zabudowaniami
zabudowania obejmują powierzchnię 655 ha (8% powierzchni gminy).
Wykres 18 - Struktura użytkowania
u
gruntów gminy Kolbudy w 2010r.
2010
3%

2%
Użytki rolne

8%

47%

Grunty leśne zadrzewione i
zakrzewione
Grunty zabudowane i
zurbanizowane

40%

Grunty pod wodami
Inne tereny zabudowane

Źródło:
ródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu
Urz
Gminy w Kolbudach
udach i Starostwa Powiatowego
w Pruszczu Gdańskim

Wśród użytków
ytków rolnych znajdują
znajdujących się na terenie gminy Kolbudy przeważający
przeważ
udział mają
grunty orne stanowiące
ce ok 75% wszystkich terenów wykorzystywanych na cele produkcji
rolnej,, przy zdecydowanie mniejszym udziale łąk
ł i pastwisk.. Obszary zurbanizowane, w okook
ło 41% składają się z dróg, podczas gdy tereny zabudowy mieszkaniowej zajmują
zajmuj około 25%
powierzchni tej grupy. Kategoria innych terenów zabudowanych niemal w 95% zdominowana
jest przez nieużytki,, pozostałą jej część
cz
stanowią tereny różne.
Tabela 12 - Struktura
ura użytkowania
u ytkowania gruntów gminy Kolbudy w 2010
2010r.
Lp.
1
2

Rodzaj
Użytki rolne

Wyszczególnienie
grunty orne
sady
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Powierzchnia [ha]
2916
3864
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Grunty leśne zadrzewione
i zakrzewione

Grunty zabudowane
i zurbanizowane

Grunty pod wodami
Inne tereny

łąki trwałe
pastwiska trwałe
grunty rolne zabudowane
grunty pod stawami
grunty pod rowami
lasy
grunty zadrzewione i zakrzewione
tereny mieszkaniowe
tereny przemysłowe
inne tereny zabudowane
zurbanizowane tereny niezabudowane
tereny rekreacyjno - wypoczynkowe
drogi
tereny kolejowe
użytki kopalne
wody płynące
wody stojące
nieużytki
tereny różne

232
471
166
5
19
3285
29
161
21
30
117
28
268
27
3
164
42
187
10

3314

655

206
197

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Kolbudach i Starostwa Powiatowego
w Pruszczu Gdańskim

3.7. Podsumowanie
Liczba ludności w gminie Kolbudy z każdym rokiem wzrasta. Wzrost ten jest jednym z najwyższych w otoczeniu aglomeracji trójmiejskiej, lecz posiada charakter względnie jednostajny i stabilny. Stwarza to dogodne warunki do wdrożenia systemu racjonalnej gospodarki terenami niezbędnymi pod nowe inwestycje mieszkaniowe. Zdecydowaną większość społeczeństwa gminy tworzą osoby w wieku produkcyjnym (ponad 67%), co stanowi społeczeństwo typu stacjonarnego, przy jednej z najniższych stóp bezrobocia w województwie pomorskim (3,3%). Jednym z najważniejszych problemów są intensywne migracje wahadłowe (codzienne dojazdy do pracy) do gmin sąsiednich, głównie do Gdańska. Ograniczenie dojazdów
poprzez tworzenie nowych miejsc pracy na terenie gminy jest jednym z najważniejszych zadań jakie stoją przed nią w najbliższej przyszłości. Koniecznym jest przeciwdziałanie przekształcaniu się gminnych wsi w monokulturowe podmiejskie sypialnie. Jednocześnie, warunki mieszkaniowe w gminie ulegają stałej poprawie, czemu dowodzi zwiększająca się przeciętna liczba izb w mieszkaniach oraz ich powierzchnia. Infrastruktura społeczna jest rozwinięta dość dobrze, mieszkańcy gminy wykazują duże zaangażowanie w lokalne sprawy i
chętnie uczestniczą w inicjatywach podejmowanych na jej terenie.
Zdecydowana większość gruntów w gminie stanowi własność Skarbu Państwa i osób fizycznych (po 45%), inni właściciele stanowią mniejszość.
Wśród klas bonitacyjnych gleb wykorzystywanych rolniczo przeważają gleby średniej i słabej
jakości, natomiast na terenie gminy dominują małe gospodarstwa o powierzchni nieprzekraczającej 5 ha. Wysoki jest udział lasów w ogólnej powierzchni terenu przy wzrastającym
wskaźniku lesistości.
Najwięcej osób zatrudnionych jest w sektorze usługowym, przy czym dominującą formę
usług stanowi handel i budownictwo. Ogólna struktura zatrudnienia jest przeciętnie korzystna.
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4. Stan środowiska przyrodniczego
4.1. Zasoby i stan środowiska przyrodniczego
4.1.1. Ukształtowanie powierzchni terenu i geomorfologia
W podziale na regiony fizycznogeograficzne Polski, gmina Kolbudy znajduje się w Megaregionie Pozaalpejskiej Europy Środkowej, w Prowincji Niżu Środkowoeuropejskiego, w Podprowincji Pojezierza Południowobałtyckiego, we wschodniej części makroregionu Pojezierza
Wschodniopomorskiego, u styku Pojezierza Starogardzkiego i Pojezierza Kaszubskiego.
Rysunek 9 - Lokalizacja gminy Kolbudy
w podziale na regiony fizycznogeograficzne Polski

Źródło: Mezoregiony fizyczno-geograficzne Polski, Kondracki J., Warszawa, 1977

Powierzchnia gminy Kolbudy stanowi pagórkowatą lub falistą wysoczyznę morenową, zróżnicowaną hipsometrycznie, często porozcinaną rynnami polodowcowymi i dolinami rzek. Bogata różnorodność form geomorfologicznych jest istotnym walorem przyrodniczym gminy.
Różnica wysokości poszczególnych fragmentów powierzchni gminy przekracza 220 m. Działalność rzek Raduni i Reknicy w wielu miejscach przeobraziła występujące tu rynny glacjalne
oraz obniżenia zastoiskowe, co doprowadziło do powstania odcinków dolin V-kształtnych o
charakterze przełomowym, ze stromymi, erodowanymi stokami. Na terenie gminy występują
również liczne wytopiska, oczka wodne, jeziora naturalne oraz zbiorniki sztuczne. Wymienione komponenty środowiska przyczyniły się do objęcia znacznych obszarów prawnymi formami ochrony: obszary Natura 2000, rezerwaty przyrody, obszary chronionego krajobrazu,
użytki ekologiczne oraz pomniki przyrody.
4.1.2. Budowa geologiczna
Analizowany obszar gminy Kolbudy położony jest w obrębie jednostki geologicznej Obniżenie Nadbałtyckie, zbudowanej ze skał podłoża krystalicznego platformy prekambryjskiej,
przykrytych pokrywą utworów paleozoicznych, mezozoicznych i kenozoicznych. Największą
miąższość osiągają utwory mezozoiku. W górnej części reprezentowane są przez kredę.
Powyżej stropu kredy występują osady trzeciorzędowe. Na przeważającym obszarze, w ich
górnej części występuje burowęglowa formacja piasków kwarcowych i mułków mioceńskich z
wkładkami i warstwami węgli brunatnych. Ukształtowanie stropu powierzchni trzeciorzędu
ma charakter erozyjno-egzaracyjny. Występują tu głębokie doliny kopalne i krawędzie morfologiczne. Powierzchniową warstwę ziemi budują utwory czwartorzędowe, w tym w większości gliny zwałowe i ich zwietrzeliny oraz piaski i żwiry sandrowe. Występują one niemal ciągłą
warstwą a ich miąższość jest zmienna od 30 do 160 m. Zalegają one na bardzo zróżnicowanej powierzchni utworów podczwartorzędowych - trzeciorzędu i kredy. Miejscami na powierzchni moreny dennej występują także formy kemowe i szczelinowe oraz moreny mar-
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twego lodu z większym udziałem osadów piaszczystych. Osady holoceńskie nie osiągają
większego rozprzestrzenienia i miąższości.
Rysunek 10 - Lokalizacja gminy Kolbudy na tle fragmentu mapy utworów czwartorzędowych

Źródło: Państwowy Instytut Geologiczny

4.1.3. Warunki glebowe
Na obszarze gminy Kolbudy wyróżnia się następujące jednostki typologiczne podłoża litologiczno-glebowego: gliny, gleby brunatne właściwe, piaski gliniaste, gleby bielicowe, torfy
i utwory mułowo-torfowe, gleby torfowo-mułowe. Przeważają gleby zaliczane do działu autogenicznych, wśród których dominują gleby brunatno ziemne: brunatne i płowe. W znacznie
mniejszej skali wyróżnić można gleby semihydrogeniczne i hydrogeniczne. Stwierdza się, iż
grunty orne położone na terenach wysoczyznowych należą do gleb dość słabych, należących do 4, 5 i 6 kompleksu rolniczej przydatności. Są to głównie gleby brunatne kwaśne i
wyługowane, gleby płowe, rzadziej bielicoziemne-bielicowe i rdzawe. Bardziej urodzajne gleby, bo zaliczane do 4 kompleksu przydatności rolniczej występują głównie na niżej położonych oraz mniej zróżnicowanych hipsometrycznie obszarach wysoczyzny.
Rysunek 11 - Lokalizacja gminy Kolbudy na tle utworów powierzchniowych
i typów gleb

Źródło: Plan zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego

4 - kompleks żytni bardzo dobry (pszenno-żytni) - w jego skład wchodzą najlepsze gleby lekkie wytworzone z piasków gliniastych. Są one strukturalne, mają dobrze wykształcony poziom próchniczny oraz właściwe stosunki wodne.
5 - kompleks żytni dobry - zaliczane są do niego głównie gleby lżejsze i mniej urodzajne od
zaliczanych do kompleksu czwartego. Są one dość wrażliwe na suszę, przeważnie głęboko
wyługowane i zakwaszone. Gleby te uważa się za typowo żytnio-ziemniaczane.
6 - kompleks żytni słaby - zaliczane są do tego kompleksu głównie gleby ubogie w składniki
pokarmowe, wytworzone z piasków słabo gliniastych, podścielonych utworem luźnym. Są
one nadmiernie przepuszczalne i słabo zatrzymują wodę, dlatego są okresowo lub stale zbyt
suche. Składniki nie wykorzystane przez rośliny są bardzo szybko wymywane z gleby.
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Na terenie gminy przeważają grunty III i IV klasy bonitacyjnej. W części zachodniej praktycznie nie występują obszary zadrzewione, jedynie aleje drzew oraz krzewy wzdłuż rowów melioracyjnych i kanałów. Z kolei część zachodnia jest zalesiona - występują siedliska świeżego
lasu: sosna, świerk, modrzew. Spotyka się również buki, dęby, brzozy. Tereny są pofałdowane co dodatkowo utrudnia przystosowanie gruntów pod uprawy. W efekcie, chociaż obszar również pokrywają żyzne gleby, udział rolnictwa jest mniejszy niż w sąsiednich gminach. Obszary różni system wodny - we wschodniej części bliskość rzeki Wisły, natomiast w
części zachodniej, naturalne cieki wodne, często o wysokich i stromych brzegach, stanowiące dopływy Wisły. Potencjalna degradacja gleb może dotyczyć głównie ich erozji wodnej.
Wynika to głównie z występowania dużych różnic wysokości oraz stoków o znacznych nachyleniach. Zgodnie z metodyką zagrożenia erozyjnego opracowaną przez Józefaciuk A.,
Józefaciuk C., (1996), biorąc pod uwagę spadki mieszczące się w granicach 10-15 %, charakter litologiczny gleb, grunty podatne na denudacje, które pozostają w użytkowaniu rolniczym, należy zaliczyć do zagrożonych erozją silna i bardzo silną.
Zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z
2004r. Nr 121, poz. 1266, z późn. zm.), ochrona gruntów rolnych polega na: ograniczaniu
przeznaczania ich na cele nierolnicze lub nieleśne; zapobieganiu procesom degradacji i dewastacji gruntów rolnych oraz szkodom w produkcji rolniczej, powstającym wskutek działalności nierolniczej i ruchów masowych ziemi; rekultywacji i zagospodarowaniu gruntów na
cele rolnicze; zachowaniu torfowisk i oczek wodnych jako naturalnych zbiorników wodnych;
ograniczaniu zmian naturalnego ukształtowania powierzchni ziemi.
Ochrona gruntów leśnych polega na: ograniczaniu przeznaczania ich na cele nieleśne lub
nierolnicze; zapobieganiu procesom degradacji i dewastacji gruntów leśnych oraz szkodom
w drzewostanach i produkcji leśnej, powstającym wskutek działalności nieleśnej i ruchów
masowych ziemi; przywracaniu wartości użytkowej gruntom, które utraciły charakter gruntów
leśnych wskutek działalności nieleśnej; poprawianiu ich wartości użytkowej oraz zapobieganiu obniżania ich produkcyjności; ograniczaniu zmian naturalnego ukształtowania powierzchni ziemi.
Zgodnie z w/w ustawą wyłączenie z produkcji użytków rolnych wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego i organicznego, zaliczonych do klas I, II, III, IIIa, IIIb i użytków rolnych
klas IV, IVa, IVb, V i VI wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego oraz gruntów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2-10, a także gruntów leśnych, przeznaczonych na cele nierolnicze i nieleśne - może nastąpić po wydaniu decyzji zezwalających na takie wyłączenie. W
gminie Kolbudy dominujący jest udział gleb klas I - IVb. Tylko w okolicach Lublewa Gdańskiego występują większe powierzchnie gleb klasyfikowanych niżej. Zwraca uwagę fakt
prawnej ochrony wszystkich gleb organicznych, w tym nieużytków. Zapis taki uniemożliwia
przeznaczanie bagien, torfowisk, oczek wodnych itp. na cele nierolnicze. W uzasadnionych
przypadkach, np. w celu uniemożliwienia rozwoju poszczególnych obszarów, w stosunku do
których samorząd lokalny ma inne plany, Rada Gminy może podjąć uchwałę o ochronie
wszystkich pozostałych gruntów rolnych.
4.1.4. Wody powierzchniowe
Przez teren gminy nie przebiega dział wodny I i II rzędu. Występują działy wodne III
i IV rzędu. Należą do nich zlewnie III rzędu: Raduni i Kłodawy, będące dopływami Motławy
oraz Wietlicy, stanowiącej dopływ Wierzycy. Wody powierzchniowe w gminie Kolbudy two-
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rzą: rzeki: Radunia, Reknica, Kłodawa; jeziora: Otomińskie; sztuczne zbiorniki wodne: Jezioro Goszyńskie, zbiornik Kolbudy Dolne, zbiornik Elektrowni Bielkowo, Łapino Dolne; kanały:
kanał Raduni; liczne oczka wodne, rowy melioracyjne. Obszar gminy niemal w całości leży w
dorzeczu Raduni i jej dopływów. Największym z nich jest jej prawy dopływ Reknicy. Na zachód od strefy wyniesień terenu rozciągającej się południkowo od Otomina i Bąkowa leży
bezodpływowe Jezioro Otomińskie o powierzchni około 38 ha. Na granicy gminy jest również
Jezioro Łapińskie o powierzchni 38 ha. Sztucznym zbiornikiem, utworzonym przez zaporę
elektrowni „Straszyn”, jest tzw. Jezioro Goszyńskie o powierzchni około 70 ha, które obecnie
pełni rolę zbiornika wody pitnej. Na nitce rzeki Raduni znajdują się 3 budowle: Zapory wraz
elektrownią wodną w Łapinie, Zespół elektrowni wodnej Bielkowo, Zapora wraz z elektrownią
wodną w Straszynie.
Rzeka Radunia, posiada długość około 103 km i powierzchnię zlewni 837km2. Średni spadek
koryta wynosi około 1.6%, przy czym na odcinku przełomu Raduni spadek wynosi 3,7%.
Źródła Raduni znajdują się w centralnej części Pojezierza Kaszubskiego, na południe od
Jeziora Stężyckiego. Od Pruszcza Gdańskiego część rzeki płynie przez żuławy Gdańskie
naturalnym korytem, natomiast większość wód odprowadzanych jest do Motławy Kanałem
Raduni. Zlewnia Raduni dzieli się wyraźnie na dwie części. Pierwszą jest zespół jezior, tworzących w jej górnym biegu tzw. „kółko raduńskie”, utworzone przez jeziora: Stężyckie, Raduńskie, Kłodno, Małe i Wielkie Brodno oraz Jezioro Ostrzyckie, połączone krótkimi odcinkami rzeki. W drugiej części, poniżej jeziora Trzebno rzeka płynie przez obszary pozbawione
jezior. W dolnym biegu Raduni znajduje się młyn w Żukowie i 8 elektrowni wodnych. Przed
Pruszczem Gdańskim następuje rozdział wód Raduni na Kanał Raduni, wiodący bezpośrednio do Gdańska, i naturalne, obecnie uregulowane koryto rzeki prowadzące do Motławy.
4.1.5. Wody podziemne
Gmina Kolbudy zlokalizowana jest na obszarze występowania dużych zasobów wód podziemnych. Na jej terenie występuje kilka poziomów wód podziemnych. Zwierciadło pierwszego poziomu wód podziemnych układa się zależnie od ukształtowania terenu. Jego głębokość
występowania jest zależna od istniejącej rzeźby terenu. Płytkie występowanie jest charakterystyczne dla rynien glacjalnych i dolin rzecznych. Natomiast wysokie wzniesione powierzchnie wysoczyzn odznaczają się bardzo głębokim występowaniem wód podziemnych, których
zwierciadło zalega często na głębokości ponad 25 m. Pierwszy, ciągły poziom wód podziemnych występuje w osadach czwartorzędowych. Poniżej pierwszego poziomu wód występują
kolejne poziomy wodonośne, cechujące się napiętym zwierciadłem. W rejonie Kolbud stwierdzono występowanie trzeciorzędowego piętra wodonośnego w osadach miocenu.
Obszar gminy położony jest w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP 111 Zbiornik Subniecki Gdańskiej. Zbiornik ten zalega w utworach mezozoiku (subniecka kredowa a jego zatwierdzone zasoby eksploatacyjne wynoszą 4 500 m3/h.
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Rysunek 12 - Granice zbiorników wód podziemnych w rejonie Gminy Kolbudy

Źródło: Plan zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego

Zgodnie z dokumentacją hydrogeologiczną 1 dla GZWP 111, z uwagi na wystarczające warunki naturalnej ochrony przy aktualnym stanie eksploatacji, nie jest konieczne wyznaczanie
stref ochronnych. Południowo-zachodnia granica gminy położona jest w obrębie GZWP 116
o zatwierdzonych zasobach odnawialnych wynoszących 1 730 m3/h, dyspozycyjnych 1 040
m3/h. Zgodnie z dokumentacją hydrogeologiczną 2 obszar ochronny zbiornika nie obejmuje
terenów położonych w granicach gminy Kolbudy.
4.1.6. Warunki klimatyczne
Według podziału rolniczo-klimatycznego Polski R. Gumińskiego (1948) obszar gminy położony jest w całości w granicach dzielnicy pomorskiej (IV), charakteryzującej się okresem wegetacyjnym trwającym przeciętnie około 200 dni. Według regionalizacji autorstwa A. Wosia
(1999) obszar ten jest położony w Regionie Wschodniopomorskim (R-VIII). Występuje tu
przewaga wpływów oceanicznych, na które nakłada się również wpływ Bałtyku. Temperatury
najchłodniejszego miesiąca wynoszą średnio około -2,5°C, najcieplejszego około 17,0°C.
Średnia roczna temperatura wynosi 7,0°C. Charakterystyczny jest dłuższy czas trwania zimy
oraz krótkie i stosunkowo chłodne lato. Znaczne zróżnicowanie rzeźby w obrębie gminy oraz
pokrycia terenu powoduje zróżnicowanie mikroklimatów. Klimat gminy cechuje duża wietrzność, zmienność zachmurzenia, a jednocześnie duże nasłonecznienie. Obszary o nierównej
powierzchni terenu i dużym zalesieniu charakteryzują się mniejszą wietrznością, dużym
zróżnicowaniem nasłonecznienia (stoki nasłonecznione i ocienione) oraz mniejszą zmiennością zachmurzenia. Warunki klimatyczne kształtowane są przez cyrkulację atmosferyczną
oraz oddziaływanie wymiany energetycznej na styku ląd - powietrze.
Równinne ukształtowanie terenu umożliwia swobodne przenikanie wpływów morskich, głównie jesienią i zimą. Z kolei wiosną i latem decydujący o warunkach klimatycznych jest wpływ
mas powietrza kontynentalnego. Specyfika klimatu Żuław Wiślanych przejawia się w jednej z
najwyższych w województwie rocznej amplitudzie temperatury, w najwyższych absolutnych
maksimach temperatur powietrza oraz w największej liczbie dni gorących i liczbie dni bez
zachmurzenia. Charakterystycznym zjawiskiem jest również występowanie silnych wiatrów,
które ze względu na równinny i rozległy charakter obszaru nie napotykają istotnych przeszkód w postaci wyniesień terenu i zwartych zadrzewień. Według mapy „Zasoby energii wiatru w Polsce” sygnowanej przez IMGW Oddział Warszawski Ośrodek Meteorologii autorstwa
Haliny Lorenc, teren gminy Kolbudy leży w strefie II „bardzo korzystnej”.
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Rysunek 13 - Mapa Stref energii wiatru w Polsce

Źródło: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

4.1.7. Surowce mineralne
Ze względu na budowę geologiczną do najpowszechniejszych kopalin związanych
z osadami czwartorzędowymi na terenie gminy Kolbudy zalicza się piaski, żwiry, iły. Najliczniejszą grupę stanowią złoża kruszywa naturalnego, wykorzystywanego przede wszystkim w
inwestycjach drogowych i budowlanych. Złoża piasków, iłów i żwirów występują powszechnie
na terenie niemal całego kraju. Obszary zasobowe udokumentowanych złóż kopalin wydobywanych najczęściej metodą odkrywkową należy chronić przed zmianą sposobu dotychczasowego użytkowania, tak aby w przyszłości zapewnić możliwość wydobycia. Eksploatacja powinna być prowadzona zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego złoża, określonego w koncesji na wydobycie surowca. Teren
górniczy może obejmować tylko część obszaru zasobowego złoża. W chwili obecnej zauważa się tendencję do tworzenia niewielkich terenów górniczych, wraz ze wzrostem ich liczby.
Tabela 13 - Obszary górnicze na terenie gminy Kolbudy
Koncesja

Nazwa

Data wydania decyzji

Status
Obszaru
Górniczego

Decyzja

O-IV-75141/67/96

Bielkówko

2000-04-18

zniesiony

OŚ-IV-7514/67/2000

O-IV-8514/67/92

Bielkówko I

2000-04-18

aktualny

OŚ-IV-7514/67/2000

Nr 10/07 [DROŚ.G7512-2-15/07]

Bielkówko IIA

2010-09-23

zniesiony

DROŚ.G-7512132/09/10
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DROŚ.G.AM-7512131/08/09

Bielkówko III

2009-01-20

zniesiony

DROŚ.G.AM-7512131/08/09

O-IV-7514/220/96

Pręgowo Górne A

2007-05-07

zniesiony

DROWOŚ.GL-7512-26/07

O-IV-7514/220/96

Pręgowo Górne B

2007-05-07

zniesiony

DROWOŚ.GL-7512-26/07

Nr 6/07 [DROŚ.G7512-2-12/07]

Pręgowo Górne IA

2007-07-18

aktualny

Nr 6/07 [DROŚ.G7512-2-12/07]

DROŚ.G.AM-751212/08/09

Pręgowo Górne IB

2009-04-02

aktualny

DROŚ.G.AM-751212/08/09

DROŚG.7422.2.21.2011

Pręgowo Górne II

2011-07-15

Aktualny

DROŚG.7422.2.21.2011

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Państwowego Instytutu Geologicznego

Tabela 14 - Tereny górnicze na terenie gminy Kolbudy
Nazwa

Nr złoża

Nr w rejestrze

Rodzaj kopaliny

Bielkówko I

5695

10-11/1/36

kruszywa naturalne

Pręgowo Górne IA

11169

10-11/3/165

kruszywa naturalne

Pręgowo Górne IB

11169

10-11/3/221

kruszywa naturalne

Pręgowo Górne II

13181

10-11/4/332

kruszywa naturalne

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Państwowego Instytutu Geologicznego

Tabela 15 - Udokumentowane złoża kopalin na terenie gminy Kolbudy
Nazwa

Oznaczenie złoża

Rodzaj kopaliny

Rekultywacja

Klasa OOŚ

Pręgowo Górne I

KN 11169

pospolita

-

-

Pręgowo Górne II

KN 13181

pospolita

nie ustalony

-

Pręgowo

KN 2870

pospolita

-

-

Pręgowo Górne

KN 4159

pospolita

rolnicza

-

Bielkówko II

KN 10716

pospolita

-

-

Kiełpino Górne

KN 4549

pospolita

-

-

Bielkówko

KN 5695

pospolita

leśna

3A

Bielkowo

IB 2180

pospolita

-

-

Buszkowy

KN 9185

pospolita

leśna

3A

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Państwowego Instytutu Geologicznego

4.1.8. Lasy
Głównym gatunkiem lasotwórczym jest sosna (około 46% udziału miąższościowego gatunków panujących), występująca we wszystkich typach siedliskowych lasu, tworząca drzewo-
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stany jednopiętrowe z domieszką świerka, modrzewiu, dębu i buka. Drugim najliczniej występującym gatunkiem lasotwórczym jest buk (około 23%) tworząc drzewostany jednolite lub
z domieszką dębu, modrzewia, sosny i świerku. W Gminie Kolbudy przeważa typ siedliskowy
lasu młodego świeżego oraz lasu świeżego. Pozostałe typy siedliskowe lasów występujących w gminie to las młody wilgotny LMw, las młody bagienny LMb, las wilgotny Lw, Ols Ol,
Ols jesionowy OlJ, las łęgowy Lł, bór bagienny Bb, bór młody świeży BMśw, bór młody wilgotny BMw, bór młody bagienny BMb. Około 37% obszaru gminy stanowią lasy tworząc
kompleksy wykraczające poza granice administracyjne gminy. Powierzchnia gruntów leśnych
wynosi 3234,6 ha w tym 134,20 ha stanowią własność prywatną.
Rysunek 14 - Lesistość gminy Kolbudy

Źródło: Plan zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego

4.2. Zagrożenia środowiska przyrodniczego
4.2.1. Stan czystości wód
Monitoring wód powierzchniowych prowadzony był przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w latach 2006-2008 i obejmował wody rzeki Raduni. Szczególnie dokładnie pomiar stanu wód powierzchniowych wykonano w roku 2006, kiedy to badano stan zlewni Raduni w 12 punktach kontrolnych (w latach 2007 i 2008 kontrolowano jeden punkt - punkt poboru wody „Straszyn”). Na terenie Gminy Kolbudy punkty monitoringu zlokalizowane były w:
ujściu do starego koryta Raduni, 0,5 kim rzeki Reknicy, Bielkowie, poniżej zbiornika Kolbudy,
26,7 km kanału Raduni.
Rysunek 15 - Lokalizacja punktów monitoringu wód powierzchniowych

Źródło: Program Ochrony Środowiska Gminy Kolbudy

W wynikach badania z roku 2006 określono stan wód w rzece Raduni, jako zadowalający
i zakwalifikowano je do III klasy czystości (zgodnie z ówcześnie obowiązującymi wytycznymi
prawnymi w tym zakresie). Zaznaczono przy tym, że najwyższy udział stężeń substancji
trudniej rozkładalnych notowano od ujścia Strzelenki do Pruszcza Gdańskiego. Na tym odcinku także okresowo notowano wzrost obciążenia materią organiczną do wartości z prze-
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działu IV a nawet V klasy czystości. Wody rzeki Raduni odznaczały się niskim poziomem
zawiesiny, nieorganicznych substancji rozpuszczonych, biogenów, metali oraz wysokim natlenieniem. Nie wykryto w nich wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA)
ani pestycydów chloroorganicznych (lindan, aldryna, dieldryna). Poziom stężeń fenoli lotnych
nie wykraczał na ogół poza granicę II klasy, a fluorków poza granicę I klasy czystości. Wartości III-klasowe stężeń substancji rozkładalnych biologicznie utrzymywały się najdłużej poniżej zbiorników Ostrzyckiego i zbiornika w Kolbudach. W większości punktów kontrolnych
stan sanitarny wód Raduni był zadowalający. W 2007r. wody Raduni pobrane na czerpni
ujęcia „Straszyn” w zakresie wszystkich badanych wskaźników spełniały wymogi stawiane
kategorii jakości wody A3. Wartości stężeń wyznaczone zgodnie z rozporządzeniem były
znacznie niższe od dopuszczalnych dla ww. kategorii, wymaganej dla takiego ujęcia (proces
uzdatniania wód jak dla kategorii A3). Zakres, częstotliwość i metodyka badań były zgodne z
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 listopada 2002 roku, w sprawie wymagań,
jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności
w wodę przeznaczoną do spożycia (Dz. U. Nr 204, poz. 1728). Wody nie były zanieczyszczone ani zagrożone zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych.
Tabela 16 - Stan czystości wód w 2006r.
Klasa czystości
sanitarna
ogólna

Rzeka

Punkt kontrolny

Radunia

kanał w Bielkowie poniżej
zbiornika Kolbudy

Reknica

ujście do starego koryta Raduni

III

III

Przekroczenia wskaźników w klasie IV

III

Selen

IV

ChZT-Cr, selen, indeks
saprobowości
peryfitonu, indeks biotyczny

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Kolbudach

Wody Reknicy, badane w 2006r., były zadowalającej jakości - III klasa. Charakteryzowały się
one wysokim natlenieniem, niskim poziomem zawiesiny, metali oraz substancji biogennych i
nieorganicznych. Nie wykryto w nich wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych
(WWA), chromu, ołowiu ani rtęci. Poziom fenoli lotnych odpowiadał II klasie, a fluorków - I
klasie czystości.
Tabela 17 - Wartości stężeń podstawowych wskaźników eutrofizacji wód rzek w 2006r.
Stężenie
maksymalne

Stężenie średnie roczne
Rzeka

Radunia
Reknica

Punkt
kontrolny

Poniżej zbiornika
w Kolbudach
Ujście do Raduni

Wartości graniczne, powyżej
których występuje eutrofizacja

Fosfor
org.
[mg
3
P/dm ]

Azot org.

Azotany

Chlorofil
„a”

[mg
3
N/dm ]

[mg
3
NO3/dm ]

[um/m ]

[mg
NO3/dm3]

0.12

1.17

2.06

23.2

5.89

0.21

1.84

4.48

3.8

> 0.25

>5

> 10

> 25

6.73
40-50 zagrożone
> 50 - zanieczyszczone

3

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Kolbudach
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O jakości wód przesądziły pojedyncze wyniki kilku spośród badanych wskaźników: materii
organicznej, metali: arsenu i selenu, liczby bakterii coli typu fekalnego, oraz skład organizmów fitoplanktonu i peryfitonu. Zawartość materii organicznej utrzymywała się najczęściej
na poziomie I lub II klasy. Poziom zadowalający notowano tylko dla substancji trudniej rozkładalnych (36% wyników), a o ocenie niezadowalającej zadecydował wzrost ich stężenia w
listopadzie 2006r.
Badaniem jakości wód podziemnych również zajmuje się Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska, który prowadzi regionalny monitoring jakości wód znajdujących się poza rejonami zagrożeń. Sieć regionalna obejmuje obszary Głównych Zbiorników Wód Podziemnych,
obszary zagrożeń typu antropogenicznego lub neogenicznego. Monitoring regionalny wód
podziemnych (gruntowych i wgłębnych) prowadzony przez WIOŚ Gdańsk w latach 2004 2007r. wskazuje na utrzymywanie się II i III klasy czystości wód wgłębnych GZWP Nr 111.
Poziomy użytkowe w starszych utworach od czwartorzędu są dobrze izolowane i nie zagrażają im zasadniczo zanieczyszczenia pochodzenia antropogenicznego.
Rysunek 16 - Jakość wód podziemnych

Źródło: Program Ochrony Środowiska Gminy Kolbudy

4.2.2. Jakość powietrza atmosferycznego
Wojewódzki Inspektorat Ochrony środowiska w Gdańsku w roku 2010 prowadził pasywny
monitoring stężenia dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i benzenu w miejscowości Kolbudy.
Przy ocenie stanu aerosanitarnego powietrza nie da się jasno wytyczyć granic administracyjnych poszczególnych obszarów, w których jakość powietrza zależy tylko i wyłącznie od ilości
emitowanych zanieczyszczeń z emitorów zlokalizowanych na terenie tego obszaru.
Tabela 18 - Wyniki monitoringu powietrza wykonywanych przez WIOŚ
Zestawienie
wyników

Kod / nazwa strefy

SO2
NO
Benzen

PL2202 /
Strefa pomorska

Obszar
strefy
gdański

Średnia
roczna
3
µg/m
5,50
15,88
2,6

Max mc
3
µg/m
12,2
29,0
-

Ilość danych
w roku [%]
83
83
100

Klasa
A
A
A

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych WIOŚ w Gdańsku

Głównym źródłem zanieczyszczeń powietrza na terenie gminy jest niska emisja. Niewątpliwym problemem jest spalanie w domowych piecach odpadów, w tym tworzyw sztucznych,
gumy i tekstyliów. Domowe paleniska nie wytwarzają wystarczająco wysokiej temperatury do
ich całkowitego spalenia. W związku z tym do atmosfery przedostają się duże ilości sadzy,
węglowodorów aromatycznych, merkaptanów i innych szkodliwych dla zdrowia ludzi związków chemicznych. Nasila się to szczególnie w okresie grzewczym. Na stan powietrza od-
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działują także źródła komunikacyjne. Wysokie zanieczyszczenie powietrza substancjami pochodzącymi ze spalania paliw w silnikach pojazdów występuje na skrzyżowaniach, przy trasach komunikacyjnych o dużym natężeniu ruchu biegnących przez obszary o zwartej zabudowie. Przyczyną nadmiernej emisji zanieczyszczeń ze środków transportu jest przede
wszystkim zły stan techniczny pojazdów, zła eksploatacja, przestoje w ruchu spowodowane
złą organizacją ruchu lub zbyt małą przepustowością dróg. Ogniskami zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego są także emisje z zakładów przemysłowych.
Stężenia zanieczyszczeń charakteryzuje zmienność sezonowa, związana z warunkami klimatycznymi. Natomiast na podwyższenie stężeń większości zanieczyszczeń wpływają niska
temperatura, znikome opady atmosferyczne oraz słaby wiatr. Głównym źródłem emisji dwutlenku siarki, pyłu oraz tlenku węgla jest spalanie paliw w celach grzewczych, dlatego też
stężenia tych zanieczyszczeń cechuje duża zmienność sezonowa zależna od temperatury
powietrza i konieczności ogrzewania pomieszczeń. Emisja dwutlenku siarki powstaje głównie
ze spalania paliw. Dominujący udział w zanieczyszczaniu ma spalanie węgla, koksu oraz
olejów opałowych. Zużycie tych paliw jest maksymalne w czasie jesiennym i zimowym, stąd
też zdecydowanie większe jest zasiarczenie atmosfery w tym okresie. Pomiary SO2 wykazują
wyższe zanieczyszczenie powietrza w czasie zimy.
Zmienność sezonową wykazuje również pył zawieszony i dwutlenek azotu. Wartości stężeń
w miesiącach zimnych są wyższe niż w miesiącach ciepłych. Jednak różnice w wielkościach
stężeń pomiędzy sezonami są niższe niż w przypadku dwutlenku siarki. Dla tych zanieczyszczeń istotny jest również wpływ innych źródeł zanieczyszczeń niż procesy spalania w celach
grzewczych. W stężeniach pyłu dużą rolę odgrywa emisja tzw. „niezorganizowana” np. pylenie ze źle zagospodarowanych obszarów, pokrytych kurzem ulic. W stężeniach dwutlenku
azotu poza emisją z procesów spalania występuje również emisja tlenków azotu ze środków
transportu.
4.2.3. Klimat akustyczny
O stanie klimatu akustycznego w gminie Kolbudy decyduje w głównej mierze hałas komunikacyjny, który jest generowany przez stale wzrastające natężenie ruchu samochodowego. Z
generalnego pomiaru ruchu, przeprowadzonego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i
Autostrad, wynika, że najbardziej obciążoną drogą w gminie jest Droga Krajowa Nr 6 relacji
Gdynia - Straszyn, oraz droga wojewódzka nr 221 na odcinku Gdańsk - Kolbudy, gdzie według danych z 2005r., natężenie ruchu wynosi 8 396 poj./dobę.21
Fragment Drogi Krajowej Nr 6 przebiega przez północną część gminy (miejscowości Kowale
i Jankowo Gdańskie) i charakteryzuje się bardzo wysokim natężeniem ruchu pojazdów 35 185 poj./dobę. Szacuje się, że średni dobowy ruch pojazdów w porównaniu z rokiem 2000
wzrósł o ok 20%. Brak jest bardziej aktualnych danych o poziomie obciążenia pojazdami
dróg gminy Kolbudy, jednak ze względu na wzrost liczby ludności można domniemywać, iż
uległ on wzrostowi. Taka sytuacja wpływa niekorzystnie na lokalny klimat akustyczny i powoduje narażenie mieszkańców na negatywny wpływ hałasu, tym bardziej że na terenie gminy
nie występują żadne ekrany akustyczne. Według mapy akustycznej dla odcinka trasy S6
Gdynia - Straszyn, wraz ze wzrostem odległości od drogi natężenie imisji hałasu zmniejsza
się, jednakże brak komfortu akustycznego odczuwany jest w odległości do około 200 m od

21

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego, s. 188
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osi drogi (por. tab. 19). Do ograniczania hałasu komunikacyjnego na drogach o znaczeniu
lokalnym przyczynia się duża powierzchnia leśna oraz zadrzewienia przydrożne.
Tabela 19 - Poziom imisji hałasu towarzyszący drodze S6 na odcinku przebiegającym
przez teren gminy Kolbudy
Odległość od drogi S6 [m]
0 - 10
10 - 25
25 - 50
50 - 100
100 - 200
200 - 500

Poziom imisji hałasu [dB]
> 75
70-75
65 - 70
60 - 65
55 - 60
< 55

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Mapy akustycznej odcinka trasy S6 Gdynia - Straszyn.

Ponadto, do głównych emitorów hałasu na terenie gminy zaliczyć należy także niektóre z
zakładów przemysłowych oraz składowo-usługowych usytuowanych w Kowalach, Kolbudach, Lublewie Gdańskim a także w niektórych innych wsiach. Niekorzystne oddziaływanie
tych obiektów jest tym bardziej dokuczliwe, gdyż wiele z niewielkich przedsiębiorstw swoje
siedziby posiada w niewielkich halach pomiędzy istniejącą zabudową mieszkaniową.
Źródłem hałasu, dotkliwym głównie dla mieszkańców północnych obrębów, jest także nasilający się ruch lotniczy generowany przez lotnisko w Gdańsku Rębiechowie.
4.2.4. Obszary szczególnego zagrożenia powodzią
Ochronę ludzi i mienia przed powodzią realizuje sie w szczególności poprzez: kształtowanie
zagospodarowania przestrzennego dolin rzecznych lub terenów zalewowych; racjonalne retencjonowanie wód oraz użytkowanie budowli przeciwpowodziowych, a także sterowanie
przepływami wód; zachowanie, tworzenie i odtwarzanie systemów retencji wód; budowę,
rozbudowę i utrzymywanie budowli przeciwpowodziowych.
Na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią zabrania się m.in. lokalizowania nowych
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, gromadzenia ścieków, odchodów zwierzęcych, środków chemicznych oraz innych materiałów mogących zanieczyścić
wody, prowadzenia odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, w tym w szczególności ich
składowania. Ponadto, zabrania się wykonywania robót oraz czynności utrudniających
ochronę przed powodzią lub zwiększających zagrożenie powodziowe, takich jak: wykonywania urządzeń wodnych oraz budowy innych obiektów budowlanych; sadzenia drzew lub
krzewów, z wyjątkiem plantacji wiklinowych na potrzeby regulacji wód oraz roślinności stanowiącej element zabudowy biologicznej dolin rzecznych lub służącej do wzmacniania brzegów, obwałowań lub odsypisk; zmiany ukształtowania terenu, składowania materiałów oraz
wykonywania innych robót, z wyjątkiem robót związanych z regulacją lub utrzymywaniem
wód oraz brzegu morskiego, a także utrzymywaniem, odbudową, rozbudową lub przebudową wałów przeciwpowodziowych wraz z obiektami związanymi z nimi funkcjonalnie. Szczegółowo, wszystkie zakazy i nakazy na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią regulują przepisy Prawa Wodnego.
Teren gminy Kolbudy położony jest w zlewniach III rzędu: rzeki Raduni i Kłodawy, będących
dopływami Motławy oraz Wietlicy, stanowiącej dopływ Wierzycy. Rzeka Radunia obecnie jest
kontrolowana pod względem hydrologicznym (piętrzenia i jazy). Jej wylewy obejmują terasę
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zalewową, co jest zjawiskiem normalnym z przyrodniczego punktu widzenia. Ocenia się, iż
zagrożenie powodziowe ze strony Raduni, z wyłączeniem terasy zalewowej, jest małe.
W wyniku zjawisk powodziowych i katastrofalnych następstw, które wystąpiły w Polsce w
ostatnich latach, zgodnie z wymogami ustawowymi Prawa wodnego (ustawa z dnia 18 lipca
2001r., m.in. art. 79, 81) Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej podjęły działania w celu
określenia granic obszarów szczególnego zagrożenia powodzią dla terenów nieobwałowanych. W obszarach zurbanizowanych: od wody o prawdopodobieństwie przewyższenia
1%, zaś w obszarach niezurbanizowanych, od wody o prawdopodobieństwie przewyższenia
1% i 10%. W wyniku prac prowadzonych nad wyznaczeniem terenów zalewowych wykonywane są od 2002r. opracowania, które objęły zlewnie m.in. rzeki Raduni.
Tabela 20 - Zestawienie rzędnych zwierciadła wody o prawdopodobieństwie
przewyższenia 10 % i 1% na rzece Raduni powyżej Juszkowa

Nr profilu

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

Woda powodziowa o prawdopodobieństwie
przewyższenia

Kilometraż rzeki Raduni
powyżej km 13+140
Km
(MGW 2003)

Rzędna zw. wody
hp=10% [m]

Rzędna zw. wody
hp=1% [m]

15+900
16+630
20+980
22+490
25+600
28+840
29+180
29+780
30+900
33+520
35+450
37+300
39+230
40+350
42+050
44+500
47+850
50+220
52+710
55+140
58+780
60+350
63+700
65+260
65+660
67+810
69+490
70+190
70+610
73+490
75+580

22,25
22,35
41,35
47,76
58,22
73,93
75,12
80,90
86,65
99,01
101,53
102,25
103,75
105,94
108,13
113,96
118,52
129,29
136,34
143,48
150,86
152,88
154,67
155,97
156,35
157,06
158,12
158,22
158,59
159,59
160,21

22,50
22,70
41,70
48,97
59,43
75,14
76,33
82,11
86,65
100,22
102,74
103,46
104,96
107,15
109,34
114,07
119,93
130,50
137,55
144,69
152,07
154,09
155,88
157,18
157,56
158,22
159,33
159,43
159,80
160,80
160,83
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72
73
74

79+040
82+090
84+420

160,21
160,27
161,38

160,83
160,90
161,99

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku

W przypadku wystąpienia niesprzyjających warunków (tj. bardzo silnych, długotrwałych opadów, zapchania przepustów, awarii zapór piętrzących itp.) zalanie może objąć dna dolin rzek,
tzn. terasy zalewowe i pierwszą terasę nadzalewową. Na ograniczenie zagrożenia powodziowego w zlewni Raduni korzystnie wpływa obecność zbiorników retencyjnych Łapino Dolne, Bielkowo i Straszyn.
Sposoby zagospodarowania wód opadowych oraz roztopowych, które przyczyniają się do
powstawania lokalnych podtopień zostały szczegółowo przedstawione w opracowaniu Ogólna koncepcja uporządkowania gospodarki wodami opadowymi na terenie Gminy Kolbudy,
zakończonym w kwietniu 2013r.
4.2.5. Obszary naturalnych zagrożeń geologicznych
Osuwanie się mas ziemnych należy do zagrożeń geologicznych i stanowi element zjawiska
ruchów masowych ziemi. Jest związane przede wszystkim z działaniem sił przyrody, takich
jak gwałtowne opady deszczu, intensywne topnienie śniegu, podnoszenie się poziomu wód
gruntowych oraz wezbrania rzek i potoków. Coraz częściej do ich powstawania przyczynia
się działalność człowieka. Osuwanie ziemi powoduje także degradację gleb oraz rozległe
zniszczenia terenów rolnych i leśnych. Na terenie gminy nie występują naturalne zagrożenia
geologiczne, w tym obszary osuwania się mas ziemnych. Jednakże nie można wykluczyć
potencjalnych zagrożeń, które mogą wywoływać niewłaściwe lokalizacje obiektów, brak roślinności na zboczach i występowanie sztucznych podcięć zboczy (skarp). Zagrożenie morfodynamiką na terenie gminy ma znaczenie lokalne i głównie potencjalne.

4.3. Elementy środowiska przyrodniczego objęte ochroną
4.3.1. Obszary Natura 2000
Sieć obszarów Natura 2000 obejmuje: obszary specjalnej ochrony ptaków (OSOP), specjalne obszary ochrony siedlisk (SOOS), obszary o znaczeniu dla Wspólnoty (OZW).
Obszar Natura 2000 może obejmować część lub całość obszarów i obiektów objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust 1 pkt 1-4 i 6-9.
• Obszar specjalnej ochrony siedlisk Natura 2000 Dolina Reknicy (kod obszaru PLH
220008). Zaakceptowany jako obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Europejskiej decyzją z 13 stycznia 2007r. Obszar obejmuje dolinę rzeki Reknicy. Jest to ciek bystry, bogaty w dopływy, charakteryzuje się przemiennym ułożeniem odcinków basenowych
i przełomowych. Na całej długości meandrującej rzeki teren jest znacznie nachylony, np.
na końcowym odcinku rzeki o długości 8 km, różnica wysokości wynosi około 88 m. Odcinki przełomowe charakteryzują się obecnością stromych zboczy o nachyleniu około 30
stopni i wysokości ponad 30 m. Stoki są rozcięte licznymi małymi wąwozami i parowami
pochodzenia erozyjnego; częste są wysięki wody. Szerokość przełomów jest zmienna;
średnio na poziomie terasy zalewowej wynosi ona zaledwie kilkadziesiąt metrów. W jarze przy przełomach spotyka się duże głazy polodowcowe. Dno Reknicy jest piaszczysto-kamieniste, rzeka zaliczana jest do pstrągowych. Dolinę rzeki od źródeł do jezior
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oraz w okolicy ujścia, zalegają piaski akumulacji lodowcowej, na pozostałym odcinku
występują gliny zwałowe. Gleby omawianej ostoi należą głównie do brunatnych. Dno doliny porośnięte jest płatami łęgów, które są jednym z najbardziej interesujących elementów przyrody.
•

Obszar Natura 2000 „Pomlewo” (kod obszaru PLH220092). Zaakceptowany, jako
obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Europejskiej decyzją z dnia 10 stycznia 2011r.
leży na Pojezierzu Kaszubskim. Zajmuje obszar położony pomiędzy osadami Pomlewo
na zachodzie, Podlasie (Buszkowy) na północnym-wschodzie, Kozia Góra na południu w powiecie gdańskim. Ostoja obejmuje: tereny wysoczyznowe o rzeźbie pagórkowatej
i falistej, w większości porośnięte lasami; na zachodzie z rozległymi odłogowanymi polami, kilkanaście obniżeń terenu różnej wielkości, częściowo zatorfionych, częściowo zajętych przez oczka wodne, w tym zbiorniki ze strzeblą błotną; niektóre z nich znajdują się
w obrębie kompleksów leśnych, niektóre wśród ugorów. Blisko połowę powierzchni ostoi
zajmują lasy porolne oraz drzewostany na żyznych siedliskach lasowych, zdominowane
przez gatunki iglaste (sosnę, modrzew i świerk) oraz brzozę. Tylko lokalnie zachowały
się fitocenozy kwaśnej buczyny niżowej Luzulo pilosae-Fagetum. W obniżeniach terenu,
na brzegach oczek wodnych, wykształciła się zróżnicowana roślinność, m. in.: szuwary
turzycowe i trawiaste (Magnocaricion, Phragmition, w tym Oenanthe-Rorripetum), łąki
wilgotne (Molinietalia), mszary i kwaśne młaki turzycowe (Scheuchzerio-Caricetea
nigrae), zarośla wierzbowe. Na mineralnych obrzeżach zagłębień terenu pojawiają się
zarośla głogu, murawy bliźniczkowe (Nardetalia), zbiorowiska łąkowe. Większość oczek
wodnych ma charakter zbiorników eutroficznych z nymfeidami. W skład obszaru wchodzą trzy oddalone od siebie, stosunkowo płytkie zbiorniki, dość licznie zasiedlone przez
strzeblę błotną. Powierzchnia zbiorników wynosi razem 2,60 ha; są to małe oczka - od
0,2 ha oraz jeden odznaczający się relatywnie dużą powierzchnią - 2 ha. Zbiorniki otoczone są lasami i nieużytkami.

4.3.2. Obszary Chronionego Krajobrazu
Obszar chronionego krajobrazu obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się
krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych. Obszary chronionego krajobrazu jako formę ochrony przyrody ustanawia się na
terenach o wysokich walorach przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych, tam gdzie procesy antropogeniczne nie zniszczyły tych wartości. Ochroną obejmuje się całe geokompleksy (geosystemy), stosując zasadę powiązania tych obszarów w system przestrzennie ciągły,
powiązany wzajemnie. Powiązania te, łącząc ze sobą poszczególne typy ekosystemów, mają za zadanie zachować więzi przyrodnicze, które z kolei są podstawą przemieszczania się
gatunków.
Zgodnie z Uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego Nr 1161/XLVII/10 z dnia 28 kwietnia
2010r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w województwie pomorskim (Dz. Urz.
Woj. Pom. Nr 80, poz. 1455), w gminie Kolbudy znajdują się niżej wymienione Obszary
Chronionego Krajobrazu:
• Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Raduni obejmuje dno i zbocza doliny rzeki
Raduni, na odcinku od centralnej części Pojezierza Kaszubskiego (okolice Goręczyna),
przez Żukowo i Kolbudy po Pruszcz Gdański. Został utworzony w celu ochrony przed
erozją stromych brzegów rzeki Raduni oraz utrzymania i poprawy czystości jej wody.
Część doliny rzeki ma charakter cieku wodnego o cechach podgórskich z licznymi base-
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nami i przełomami z dobrze zachowanym strefowym układem zbiorowisk leśnych. Całkowita powierzchnia tego obszaru wynosi 3 340 ha, z czego 925 ha mieści się w granicach Powiatu Gdańskiego. Tereny chronione rozciągają się od wsi Goręczyno na zachodzie do Straszyna i Juszkowa na wschodzie. Oprócz walorów geomorfologicznych i
hydrograficznych istotne znaczenie ma zróżnicowanie florystyczne doliny i jej rola jako
tzw. korytarza ekologicznego. Powierzchnia OChK Doliny Raduni wynosi 3 340 ha. W
granicach gminy Kolbudy zajmuje on około 1000 ha, co stanowi około 12% jej ogólnej
powierzchni.
•

Otomiński Obszar Chronionego Krajobrazu. Jest miejscem intensywnej turystyki i rekreacji. Powierzchnia obszaru wynosi 2072 ha. Jego północno - wschodnia część administracyjnie należy do Gdańska i obejmuje kompleks tzw. lasów smęgorzyńskich położonych pomiędzy terenami rolniczymi i zabudową osad (osiedli) Kiełpino Górne i Smęgorzyno (na północy) oraz Sulmin i Niestępowo (na południu). Najcenniejszym fragmentem
Otomińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu znajdującym się w gminie Kolbudy (1
762 ha) jest wytopiskowe Jezioro Otomińskie, o bogatej linii brzegowej.

•

Przywidzki Obszar Chronionego Krajobrazu o powierzchni 10 888 ha (w tym 10 182
ha mieści się w granicach Powiatu Gdańskiego) swoim zasięgiem obejmuje północno wschodnią, centralną oraz południowo - zachodnią część Gminy Przywidz. W granicach
Gminy Kolbudy zajmuje on około 950 ha, co stanowi około 11% jej ogólnej powierzchni.
Przywidzki OChK zlokalizowany jest wzdłuż dolin rzek Raduni i Reknicy i obejmuje rynnę
Jeziora Przywidzkiego wraz z przyległymi kompleksami leśnymi z przewagą buczyny i
grądu. Powołany został w celu ochrony charakterystycznej dla obszarów polodowcowych rzeźby terenu tj. głębokie rynny, wzniesienia denno - morenowe i czołowo - morenowe. Ponadto występują tu liczne jeziora i rzeki, wysoka lesistość, charakterystyczne
gleby brunatne niskiej jakości przy dużym udziale piasków, glin i żwirów oraz fragmentami glin i iłów. W ramach ECONET - POLSKA (koncepcja krajowej sieci ekologicznej)
obszar ten został uznany, za ponadlokalny łącznik ekologiczny pomiędzy obszarami
chronionymi zlokalizowanymi poza granicami Gminy.

Na obszarach chronionego krajobrazu, wprowadza się następujące zakazy:
• zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i
miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką;
• realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
• likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli
nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa
ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych;
• wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu;
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•

•

•
•

wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac
związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym, przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą lub remontem urządzeń wodnych;
dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody
lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka
wodna lub rybacka;
likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych;
lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek,
jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej;

4.3.3. Rezerwaty przyrody
Rezerwat przyrody obejmuje obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym,
ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska zwierząt i siedliska grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi
wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi.
• Rezerwat przyrody „Bursztynowa Góra”, o powierzchni 5,03 ha, ustanowiony Zarządzeniem Nr 50 Ministra Leśnictwa z dnia 11 marca 1954 roku - w celu zachowania ze
względów naukowych i kulturowych, w niezmienionym stanie, dawnej kopalni bursztynu
wraz z wyrobiskami wyeksploatowanych szybów. Rezerwat jest we właściwy sposób
przystosowany do zwiedzania. Przy drodze głównej Gdańsk-Kościerzyna znajduje się
parking pozwalający na zatrzymanie się turysty zmotoryzowanego. Przy parkingu ustawiona jest tablica informacyjna.
•

Rezerwat Przyrody „Jar Reknicy”, o powierzchni 67,19 ha, ustanowiony został Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 15 grudnia 1980r. (Dz. U. Nr
25, poz. 180) - w celu zachowania przełomowego odcinka rzeki o urozmaiconej rzeźbie
terenu oraz naturalnych drzewostanów z pomnikowymi drzewami oraz licznymi, rzadkimi
gatunkami roślin zielnych. Jest to rezerwat krajobrazowy obejmujący przełomowy, głęboko wcięty, odcinek doliny Reknicy położony na terenie Lasów Państwowych Nadleśnictwa Kolbudy. Obszar objęty ochroną charakteryzuje się wybitnymi walorami krajobrazowymi. Na terenie rezerwatu występują zbiorowiska roślinne zbliżone do naturalnych takie jak: kwaśna buczyna niżowa, żyzna buczyna niżowa, grąd subatlantycki oraz
łęg wiązowo - jesionowy. Ścisłą ochroną w rezerwacie objęte są następujące gatunki roślin: tojad dzióbaty, wawrzynek wilcze łyk, rosiczka okrągłolistna, kruszczyk błotny, storzan bezlistny, lilia złotogłów, widlicz (widłak) jałowcowaty, goździsty, wroniec, pióropusznik strusi, podkolan biały, pełnik europejski, storzan bezlistny, pióropusznik strusi,
kozłek bzowy, świerząbek orzęsiony, żywiec cebulkowy, fiołek wonny.

4.3.4. Użytki ekologiczne
Użytkami ekologicznymi są zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów mających
znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej - naturalne zbiorniki wodne, śródpolne
i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze
oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, ich ostoje
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oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania. Na terenie gminy Kolbudy
znajdują się następujące użytki ekologiczne:
•

Użytek Ekologiczny „Park Wiejski” w miejscowości Jankowo - o powierzchni 0,6 ha,
ustanowiony Uchwałą Nr XXVIII/194/97 Rady Gminy Kolbudy Górne z dnia 19 czerwca
1997 roku. Obszar chroniony stanowi enklawę leśną porastającą wyniesienie wśród zabudowy. W drzewostanie występuje sosna, klon, buk. W warstwie krzewów rosną duże
ilości klonu, grab, bez czarny i leszczyna. W runie o charakterze ruderalnym licznie rośnie podagrycznik. Teren jest zaśmiecony.

•

Użytek Ekologiczny „Sarnia Góra” - został ustanowiony Uchwałą Nr XXXII/206/2001
Rady Gminy Kolbudy Górne z dnia 30 sierpnia 2001r. w sprawie uznania użytku ekologicznego pod nazwą „Sarnia Góra” w Kolbudach. Obejmuje obszar 3,5 ha (działka o nr
ewid. 26/15, obręb Kolbudy). Obszar chroniony stanowi fragment lasu na wododziale.

Użytek ekologiczny uwzględnia się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
i uwidacznia w ewidencji gruntów. Na terenie użytku zabrania się:
• Niszczenia, uszkadzania, lub przekształcania obiektu.
• Uszkadzania i zanieczyszczania gleby.
• Wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów lub innych nieczystości.
• Zaśmiecania obiektu i terenu wokół niego.
• Dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody
i zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz gospodarki rybackiej.
• Wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia własnych gruntów rolnych.
• Likwidowania małych zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów wodno-błotnych.
• Lokalizacji budownictwa letniskowego poza miejscami wyznaczonymi w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego.
• Budowy budynków, budowli, obiektów małej architektury i tymczasowych obiektów budowlanych mogących mieć negatywny wpływ na obiekt chroniony bądź spowodować
degradację krajobrazu.
4.3.5. Pomniki przyrody
Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o
szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej
oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów,
okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady,
wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie. Na terenach niezabudowanych, jeżeli nie stanowi to zagrożenia dla ludzi lub mienia, drzewa stanowiące pomniki przyrody podlegają ochronie aż do ich samoistnego, całkowitego rozpadu.
Tabela 21 - Pomniki przyrody w gminie Kolbudy
Pomnik przyrody
Grupa drzew (3 dęby szypułkowe);
obwody: 300, 465, 500 cm;
wys.: 25-30 m

Rok
utworzenia
(nr rej)
196610-21
(167)

Oznaczenie dziennika
urzędowego, w którym
został ogłoszony akt
o utworzeniu

Położenie,
własność

Brak danych

Leśnictwo Otomin, oddział 53a
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Grupa drzew (2 dęby szypułkowe);
obwody: 440 cm, 420 cm;
wys.: 26 m;
wiek: około 220 lat
Grupa drzew (4 graby pospolite);
obwody: 225, 203, 228, 185 cm;
wys.: 17, 15, 21, 20 m;
wiek: około 200 lat

198306-15
(490)

Brak danych

Bąkowo,
były cmentarz

198412-30
(521)

Brak danych

Bielkówko,
park przy Domu Dziecka

Jesion wyniosły;
obwód: 400 cm,
wys.: 35 m,
wiek: około 220 lat

198710-30
(b.d.)

Zarządzenie Nr 23/87
Wojewody Gdańskiego
z dnia 6 października
1987r. (Dz. Urz. Woj.
Gd. Nr 20, poz. 123)

Aleja lipowa (27 sztuk lip drobnolistnych obrośniętych bluszczem);
obwody: od 100 do 260 cm;
wys.: 17,5 m;
wiek: około 80 lat

198903-29
(649)

Dąb szypułkowy obrośnięty bluszczem;
obwód: 295 cm;
wys.: 25 m;
wiek: około 150 lat

198903-29
(646)

Dąb szypułkowy;
obwód: 340 cm;
wys.: 25 m;
wiek: około 200 lat

198903-29
(647)

Dąb szypułkowy;
obwód: 392 cm;
wys.: 25 m;
wiek: około 220 lat

198903-29
(644)

Dąb szypułkowy;
obwód: 520 cm;
wys.: 21 m;
wiek: około 250 lat

198903-29
(642)

Grupa drzew (2 jesiony wyniosłe);
obwody: 248 i 280 cm;
wys.: 26 i 28 m;
wiek: około 150 lat

198903-29
(650)

Grupa drzew (2 lipy szerokolistne);
obwody: 225 i 212 cm;
wys.: 21 i 22 m;

198903-29
(645)

Zarządzenie Nr 11/89
Wojewody Gdańskiego
z dnia 29 marca 1989r.
w sprawie uznania za
pomniki przyrody niektórych drzew i głazów w
woj. gdańskim (Dz. Urz.
Woj. Gd. Nr 13, poz. 97)
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Jankowo,
na terenie parku
podworskiego - stanowi
własność prywatną i
pozostaje pod zarządem
właściciela
Lublewo,
cmentarz - stanowią
własność parafii w Lublewie, pozostają pod
zarządem tej parafii
Lublewo,
południowo-zachodni
narożnik cmentarza stanowi własność parafii
w Lublewie, pozostaje
pod zarządem tej parafii
Lublewo,
południowo-wschodni
narożnik cmentarza stanowi własność parafii
w Lublewie, pozostaje
pod zarządem tej parafii
Lublewo,
północno-wschodni narożnik cmentarza - stanowi własność parafii w
Lublewie, pozostaje pod
zarządem tej parafii
Czapelsko,
były cmentarz przy kościele - stanowi własność parafii w Czapelsku, pozostaje pod zarządem parafii
Lublewo,
Dawny cmentarz przy
kościele - stanowią własność parafii w Lublewie, pozostają pod zarządem tej parafii
Lublewo,
południowo-wschodni
narożnik cmentarza -
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wiek: około 150 lat

Grupa drzew (4 lipy drobnolistne
obrośnięte bluszczem);
obwody odpowiednio: 260, 240,
175, 145 cm;
wys.: 18, 19, 17, 17 m;
wiek: około 100-120 lat

198903-29
(648)

Klon pospolity;
obwód: 280 cm;
wys.: około 25 m;
wiek: około 170 lat

198903-29
(652)

Lipa drobnolistna;
obwód: 375 cm;
wys.: 26 m;
wiek: około 180 lat

198903-29
(651)

Lipa szerokolistna;
obwód: 324 cm;
wys.: 25 m;
wiek: około 170 lat

198903-29
(654)

Lipa szerokolistna;
obwód: 367 cm;
wys.: 19 m;
wiek: około 180 lat
Grupa drzew (3 świerki pospolite,
1 modrzew europejski, 1 kasztanowiec biały); obwody odpowiednio:
247, 170, 190, 225, 300 cm;
wys.: około 20 m;
wiek: około 130 lat

stanowi własność parafii
w Lublewie, pozostaje
pod zarządem tej parafii
Lublewo,
północno-zachodni narożnik cmentarza - stanowią własność parafii
w Lublewie, pozostaje
pod zarządem tej parafii
Łapino Dolne,
w parku przy zabytkowym dworze, naprzeciw
przystanku autobusowym - stanowi własność
Skarbu Państwa, pozostaje pod zarządem
Gminnego Zespołu
Szkół EkonomicznoAdministracyjnych w
Kolbudach
Lublewo, dawny cmentarz przy kościele - stanowi własność parafii w
Lublewie i pozostaje pod
zarządem tej parafii
Łapino Dolne,
w parku przy zabytkowym dworze - stanowi
własność Skarbu Państwa, pozostaje pod
zarządem Gminnego
Zespołu Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych w Kolbudach
Czapelsko,
obok kościoła - grunt
stanowi własność prywatną

198903-29
(643)

199102-25
(778)

Lipa drobnolistna;
obwód: 362 cm;
wys.: 25 m;
wiek: około 150 lat

199102-25
(777)

Rozporządzenie Nr 3/91
Wojewody Gdańskiego
z dnia 25 lutego 1991r.
w sprawie uznania za
pomniki przyrody niektórych drzew i głazów w
województwie gdańskim
(Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 7,
poz. 54)

Buk pospolity;
obwód: 425 cm;

199612-06

Rozporządzenie Nr
6/96Wojewody Gdań-
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Kolbudy,
ul. Młyńska 3 - grunt
stanowi własność prywatną
Kolbudy,
ul. Młyńska - stanowi
własność komunalną,
pozostaje w zarządzie
Urzędu Gminy w Kolbudach
Leśnictwo Ostróżki,
oddział 63g (Nadleśnic-
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wys.: 28 m;
wiek: około 200 lat
Dąb bezszypułkowy;
obwód: 369 cm;
wys.: 21 m;
wiek: około 200 lat

(988)
199612-06
(989)

Dąb szypułkowy;
obwód: 415 cm;
wys.: 24 m;
wiek: około 250 lat

199612-06
(991)

Lipa drobnolistna;
obwód: 400 cm;
wys.: 20 m;
wiek: około 150 lat

199612-06
(990)

Dąb szypułkowy;
obwód: 292 cm;
wys.: 18 m

200012-11
(1111)

Klon zwyczajny
(Acer platanoides);
obwód: 505 cm;
wys.: 19 m

200308-26

skiego z dnia 6 grudnia
1996r. w sprawie uznania
za pomniki przyrody niektórych drzew i głazów w
województwie gdańskim
(Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 50)

two Kolbudy) - stanowią
własność Skarbu Państwa i pozostają w zarządzie Nadleśnictwa
Kolbudy
Leśnictwo Otomin, oddział 52k (Nadleśnictwo
Kolbudy) - stanowi własność Skarbu Państwa i
pozostaje w zarządzie
Nadleśnictwa Kolbudy
Leśnictwo Ostróżki,
oddział 63i (Nadleśnictwo Kolbudy) - stanowi
własność Skarbu Państwa i pozostaje w zarządzie Nadleśnictwa
Kolbudy

Rozporządzenie Nr
195/2000 Wojewody
Pomorskiego z dnia
11 grudnia 2000r.
w sprawie uznania za
pomniki przyrody niektórych drzew i głazów
w województwie pomorskim (Dz. Urz. Woj.
Pom. Nr 115, poz.739)
Uchwała nr VII/72/2003
Rady Gminy Kolbudy z
dnia 26 sierpnia 2003r.
w sprawie uznania za
pomnik przyrody drzewa
klonu zwyczajnego
(Acer platanoides) w
Jankowie

Otomin,
ul. Pogodna 1 - stanowi
własność Urzędu Gminy
w Kolbudach i pozostaje
w jego zarządzie

Jankowo,
dz. nr 10/2 - przy terenie
boiska gminnego

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Kolbudach i Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska w Gdańsku

4.3.6. Sieć Ekonet - Polska
Sieć ECONET-POLSKA zajmuje 46% powierzchni kraju. W jej skład wchodzą obszary węzłowe i łączące je korytarze ekologiczne, wyznaczone na podstawie takich kryteriów, jak naturalność, różnorodność, reprezentatywność, rzadkość i wielkość. Wyznaczono ogółem 78
obszarów węzłowych (46 międzynarodowych i 32 krajowe, które razem obejmują 31% powierzchni kraju) oraz 110 korytarzy ekologicznych (38 międzynarodowych i 72 krajowe, które
razem obejmują 15% powierzchni kraju). Sieć ECONET-POLSKA zawiera w sobie również
obszary prawnie chronione (parki narodowe i krajobrazowe oraz rezerwaty), ostoje przyrody
CORINE lub ważne ostoje ptaków, które najczęściej są „wbudowane” w najcenniejsze fragmenty obszarów węzłowych, jako tzw. biocentra (regionalne i lokalne). Tereny obszarów
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chronionego krajobrazu wyróżniono w sieci obszarów chronionych ECONET - Polska, jako
korytarze ekologiczne rangi regionalnej. Przez teren gminy Kolbudy wzdłuż rzeki Raduni
przebiega, głównie w układzie równoleżnikowym, korytarz ekologiczny zaliczany do sieci
ECONET - Polska.

Rysunek 17 - Powiązania ekologiczne

Źródło: Plan zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego

4.3.7. Lasy ochronne
Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych - zidentyfikowanych według kryteriów HCVF
(High Conservation Vaule Frestes) adaptowanych do warunków Polski przez Związek Stowarzyszeń „Grupa Robocza FSC - Polska”. Na obszarze gminy Kolbudy znajdują się lasy
glebochronne, wodochronne stanowiące jedne z kategorii lasów o szczególnych walorach
przyrodniczych. Dominujące funkcje lasów ochronnych: lasy ochronne ogólnego przeznaczenia: glebochronne, ostoje zwierząt podlegających ochronie gatunkowej, wodochronne;
lasy ochronne specjalnego przeznaczenia: na stałych powierzchniach badawczych i doświadczalnych, wodochronne; lasy gospodarcze: pozyskiwanie drewna, lasy nasienne.
4.3.8. Pozostałe formy ochrony przyrody
Na terenie gminy nie występują parki narodowe, parki krajobrazowe oraz zespoły przyrodniczo-krajobrazowe.

4.4. Podsumowanie
Kolbudy to gmina o bardzo urozmaiconych walorach środowiska przyrodniczego. Charakteryzują się one polodowcowym ukształtowaniem terenu. Występują tu typowe dla tego rodzaju terenów formy ukształtowania powierzchni: rynny glacjalne, doliny rzeczne V-kształtne,
jeziora naturalne, w tym wytopiskowe, oczka wodne.
Pod względem warunków glebowych, na terenie gminy przeważają grunty III i IV klasy bonitacyjnej. Ze względu jednak na ukształtowanie powierzchni część terenów nie może być łatwo przystosowana pod uprawy rolne.
Na hydrografię gminy Kolbudy składają się trzy rzeki: Radunia (wraz z Kanałem Raduni),
Reknica i Kłodawa oraz wiele pomniejszych cieków wodnych, Jezioro Otomińskie (wytopiskowe) oraz sztuczne zbiorniki wodne: zbiornik Elektrowni Bielkowo, Jezioro Goszyńskie,
Łapino Dolne oraz zbiornik Kolbudy Dolne. Tworzą one system o dużym znaczeniu zarówno
dla rozwoju energetyki wodnej jak i turystyki w regionie. Gmina Kolbudy znajduje się także
na terenie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 111 - Zbiornik Subniecki Gdańskiej.
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Stan wód powierzchniowych oraz podziemnych na terenie gminy uznać można za zadowalający.
Warunki klimatyczne w gminie charakteryzują się wpływami oceanicznymi oraz Bałtyku. Zimy
są tu dłuższe a lata chłodniejsze niż przeciętnie w Polsce. Zaobserwować można tu dużą
wietrzność, sprawiającą, że teren gminy ma bardzo korzystne predyspozycje dla rozwoju
energetyki wiatrowej.
37% terenu gminy to lasy. Głównym występującym tu gatunkiem jest sosna, stanowiąca
niemal połowę drzewostanu. Drugim najczęściej występującym gatunkiem jest tu buk.
Stan czystości wód powierzchniowych i podziemnych jest dobry. Podobnie za dobry można
uznać stan powietrza atmosferycznego, choć w sezonie zimowym podnoszą się wartość stężeń większości zanieczyszczeń (zwłaszcza dwutlenku siarki, pyłu oraz tlenku węgla) z uwagi
na spalanie paliw w celach grzewczych. Uciążliwości związane z hałasem występują gównie
na obszarach położonych wzdłuż drogi krajowej S6 i drogi wojewódzkiej nr 221. Dla drogi S6
brak komfortu akustycznego odczuwany jest nawet w odległości do około 200 m od osi drogi.
Obszary szczególnego zagrożenia powodzią na terenie gminy znajdują się w dolinie rzeki
Raduni. Nie mają one zbyt dużego zasięgu, a zagrożenie powodziowe znacznie ogranicza
obecność zbiorników retencyjnych. Tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych a także
inne zagrożenia geologiczne w gminie nie występują.
Na terenie gminy wyznaczono kilka obszarów podlegających prawnym formom ochrony przyrody: dwa obszary Natura 2000: obszar specjalnej ochrony siedlisk Natura 2000 Dolina Reknicy (PLH 220008) oraz obszar Natura 2000 „Ostoja Pomlewo” (PLH220092); trzy obszary
chronionego krajobrazu: Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Raduni, Otomiński Obszar
Chronionego Krajobrazu, Przywidzki Obszar Chronionego Krajobrazu; dwa rezerwaty przyrody: Rezerwat przyrody „Bursztynowa Góra” Rezerwat Przyrody „Jar Reknicy”; dwa użytki
ekologiczne oraz pomniki przyrody.
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5. Stan środowiska kulturowego
5.1. Wstęp22 23 24
Dziedzictwo kulturowe i zabytki odgrywają współcześnie ogromną rolę w budowaniu pozycji
konkurencyjnej regionów. Ich znaczenie jest szczególnie widoczne w rzeczywistości gospodarczej, w której na znaczeniu zyskują niematerialne czynniki rozwoju. To właśnie dziedzictwo kulturowe i zabytki, skupiając w sobie różnego typu wartości gromadzone na przestrzeni
wieków, przesądzają o charakterze ducha miejsca (łac. genius loci) i budują jego niezwykłą
atmosferę, przez co istotnie wpływają na jakość życia mieszkańców i atrakcyjność inwestycyjną. Warto podkreślić, że nowoczesne podejście do zarządzania dziedzictwem kulturowym
i zabytkami zakłada nie tylko ich skuteczną ochronę, ale postuluje także ich zrównoważone
wykorzystywane i traktowanie w kategorii nieodnawialnego zasobu rozwojowego.
Definicja pojęcia zabytku została osadzona w polskim systemie prawnym w ustawie z dnia
23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w myśl której za zabytek uznaje
się „nieruchomość lub rzecz ruchomą, ich części lub zespoły, będące dziełem człowieka lub
związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną,
artystyczną lub naukową”. Niestety, do dziś w rodzimym prawodawstwie nie wypracowano
definicji pojęcia dziedzictwa kulturowego. Jednak w myśl zapisów Karty Krakowskiej dziedzictwem kulturowym są te dzieła ludzkie, „w których społeczeństwo uznaje swe szczególne
i specyficzne wartości i z którymi się identyfikuje”. Oznacza to, że nie każdy zabytek
jest elementem dziedzictwa kulturowego, a jego umieszczenie w tym zbiorze pozostaje indywidualną decyzją społeczności i jej przedstawicieli. Można stwierdzić, że elementy dziedzictwa kulturowego wraz z zabytkami i pozostałymi dobrami kultury składają się na środowisko kulturowe.
Przywołana ustawa wskazuje na występowanie trzech typów zabytków: nieruchomych, ruchomych oraz archeologicznych. Rozróżniono w niej ponadto dwie kategorie podejmowanych działań: ochrony oraz opieki nad zabytkami. Pierwszą z nich zarezerwowano dla organów administracji publicznej, natomiast drugą stworzono z myślą o właścicielach lub posiadaczach zabytków i pozostałych obywatelach.
Gmina została zobowiązana ustawą m.in. do „uwzględniania zadań ochronnych w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przy kształtowaniu środowiska”. W przepisach
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym wskazano ponadto katalog zadań
własnych gminy, do którego zaliczono m.in. sprawy „ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska (...)” oraz „(…) ochrony zabytków i opieki nad zabytkami”.
Uchwalenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest więc
wyrazem realizacji nałożonych na gminę obowiązków w zakresie dziedzictwa kulturowego i
zabytków.

22

Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z późn.
zm.) - art. 3, pkt 1, art. 4, art. 5
23
Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 16, poz. 95, z późn. zm.) - art. 7, ust. 1, pkt 1
i pkt 9
24
Karta Krakowska, http://www.zabytki-tonz.pl/pliki/Karta%20Krakowska%202000.pdf, 12.II.2011
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5.2. Przegląd zapisów dokumentów szczebli wojewódzkiego i gminnego w zakresie
środowiska kulturowego
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego25
Dokument ten wyznacza następujące zadania w zakresie dziedzictwa kulturowego oraz krajobrazu:
• Zachowanie i eksponowanie przestrzennych świadectw tradycji morskich kraju i województwa, najbardziej wartościowych zespołów i obiektów środowiska kulturowego,
wzmacniających wizerunek regionu jako integralnego elementu środowiska kulturowego
Europy Bałtyckiej.
• Zachowanie różnorodności kulturowej województwa oraz zapewnienie dostępności zasobów i walorów dziedzictwa kulturowego jako atutu w rozwoju zrównoważonym i konkurencyjności przestrzeni województwa.
• Zachowanie i eksponowanie najbardziej wartościowych zespołów i fragmentów krajobrazu, panoram widokowych i wnętrz architektoniczno-krajobrazowych dla wzmacniania wizerunku regionu.
• Kształtowanie nowych walorów krajobrazowych, w tym odtworzenie krajobrazów zdegradowanych oraz przeciwdziałanie procesom zagrażającym walorom krajobrazu.
Plan zalicza gminę Kolbudy w poczet 30 jednostek terytorialnych składających się na aglomerację trójmiejską. Obszar gminy znajduje się według Planu w strefie suburbanizacji właściwej, co oznacza, że jest to teren ekspansji osadnictwa miejskiego. Proces ten, ze względu
na swój chaotyczny charakter, stanowi zagrożenie dla zasobów krajobrazu (w tym dla charakterystycznych w tej części województwa dolin rzecznych).
W kierunkach zagospodarowania przestrzennego obszaru województwa pomorskiego ustanowionych w Planie znajdują się następujące zapisy dotyczące dziedzictwa kulturowego i
krajobrazu w gminie Kolbudy:
• rewitalizacja zabytkowych układów przestrzennych zabudowy typowo przemysłowej i folwarcznej: Bielkowo (...);
• ochrona przedpola ekspozycji bądź poprawa wyeksponowania (...) zespołów dworsko- i
pałacowo-parkowych, jako dominant krajobrazowych we wnętrzach krajobrazowych szczególnie powiązanych ze sobą kompozycją krajobrazową majątków: (...) Lublewo.
Studium Ochrony Krajobrazu Województwa Pomorskiego26
W Studium Ochrony Krajobrazu Województwa Pomorskiego z 2005 roku obszar gminy Kolbudy uznano za silnie zagrożony zasób krajobrazowy regionu. Północną część gminy zaliczono do Przodkowsko-Straszyńskiego (XXXL) obszaru priorytetowego dla ochrony i kształtowania krajobrazu ze względu na wysoką wartość krajobrazu, wynikającą głównie z zasobów kulturowych. W skład proponowanych działań do podjęcia na tym terenie weszły m.in.:
• ochrona ekspozycji bądź poprawa wyeksponowania obiektów zabytkowych według potrzeb lokalnych;
• ochrona ekspozycji bądź poprawa wyeksponowania sylwet panoramicznych historycznych
zespołów ruralistycznych.

25

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego, 30.VII.2011, s. 19, 160, 167, 168, 170,
172, 214, 217, 218.
26
Studium Ochrony Krajobrazu Województwa Pomorskiego, 30.VII.2011, s. 160, 161, 213.
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Program Opieki nad Zabytkami Województwa Pomorskiego na lata 2011-201427
Celem strategicznym Programu jest „wzmocnienie poziomu ochrony i opieki nad dziedzictwem kulturowym województwa pomorskiego służące zachowaniu zabytków, budowaniu tożsamości regionalnej oraz promocji turystycznej regionu”. Jest on realizowany w oparciu o
trzy priorytety:
I. Zachowanie dziedzictwa kulturowego miast i wsi,
II. Zachowanie kulturowego dziedzictwa morskiego i rzecznego,
III. Badanie, dokumentacja i promocja dziedzictwa kulturowego.
Program nie zawiera zapisów szczegółowych dotyczących elementów dziedzictwa kulturowego i zabytków z obszaru gminy Kolbudy.
Strategia Rozwoju Gminy Kolbudy na lata 2010-202028
Za nadrzędny cel rozwoju gminy Kolbudy uznano w Strategii „(...) dalszą poprawę warunków
życia mieszkańców i gospodarowania przedsiębiorstw przy zachowaniu zalet położenia
względem Trójmiasta, walorów przyrodniczo-krajobrazowych i dziedzictwa kulturowego przy
jednoczesnym wykorzystaniu dotychczasowej różnorodności gospodarczej i kulturowej”. Jego osiągnięcie ma nastąpić poprzez realizację celów operacyjnych, w tym m.in. poprzez „(...)
Zachowanie walorów krajobrazowych - podział terenów gminy pod względem walorów przyrodniczo-krajobrazowych, dziedzictwa kulturowego, zakresu ich ochrony i możliwości ich
przyszłego wykorzystania, czyli maksymalnych możliwych intensywności ich zagospodarowania”.
Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Kolbudy 29 30
W myśl zapisów ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
gmina jest zobowiązana do opracowania gminnego programu opieki nad zabytkami. Sporządzony dla gminy Kolbudy Program obejmuje lata 2010-2014.
Jako główne zagrożenia dla spuścizny kulturowej gminy Kolbudy Program wymienia:
• rozwój urbanizacji spowodowany bliskością dużego miasta i dużą podażą tańszych niż w
mieście gruntów,
• brak bieżących prac remontowych i konserwatorskich lub prowadzenie tych prac bez zezwoleń, niezgodnie ze sztuką budowlaną oraz zasadami konserwatorskimi,
• brak środków finansowych szczególnie na wspomaganie remontów obiektów zabytkowych ujętych w ewidencji zabytków i w planach miejscowych, a nie wpisanych do rejestru
zabytków,
• zastępowanie starej zabudowy lub uzupełnianie starej zabudowy nowymi obiektami o obcych dla regionu formach architektonicznych oraz pojawianie się nowych elementów stwarzających dysonans w krajobrazie kulturowym, np. maszt i stacje bazowe telefonii komórkowej, obiekty handlowe wielkopowierzchniowe, nośniki reklamowe,
• wtórny podział jednorodnych wcześniej budynków i zespołów zabytkowych pomiędzy różnych właścicieli.
Program wyznacza trzy priorytety działań na terenie gminy Kolbudy w zakresie dziedzictwa
kulturowego:

27

Program Opieki nad Zabytkami Województwa Pomorskiego na lata 2011-2014, s. 59
Strategia Rozwoju Gminy Kolbudy na lata 2010-2020, s. 26-28
29
Ustawa z dnia 23.08.2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z późn.
zm.) - art. 87, ust. 1
30
Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Kolbudy na lata 2010-2014
28
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I. Rewaloryzacja dziedzictwa kulturowego jako element rozwoju społeczno-gospodarczego
gminy. Podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków gminy na potrzeby
społeczne, turystyczne i edukacyjne.
II. Ochrona i świadome kształtowanie krajobrazu kulturowego.
III. Promocja, popularyzacja i edukacja służąca budowaniu tożsamości kulturowej gminy.
Priorytety scharakteryzowano przy pomocy kierunków, zadań i podzadań, których realizację
przewiduje się w dłuższym okresie niż okres obowiązywania Programu (tj. także po roku
2014).
Na potrzeby dokumentu opracowano ponadto wykaz dominant kulturowych Gminy, charakterystykę układów przestrzennych wybranych wsi wraz z ich waloryzacją oraz wykaz zabytków
nieruchomych preferowanych do objęcia działaniami rewaloryzacyjno-adaptacyjnymi w
pierwszej kolejności. Opracowywaniu Programu towarzyszyło przygotowywanie Gminnej
Ewidencji Zabytków Gminy Kolbudy.
Projekty i zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego podlegają uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków w zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu. W nowych planach miejscowych należy zwłaszcza uwzględnić, ustalone w gminnym programie opieki nad zabytkami rygory konserwatorskie dotyczące zabudowy i zagospodarowania przestrzennego wsi Babidół, Czapielsk, Buszkowy Górne oraz
Bielkówko, przedstawione w poniższej tabeli.
Tabela 22 - Wytyczne konserwatorskie dotyczące wsi o dobrze zachowanym
historycznym układzie przestrzennym
Nr

Wieś

1

Babidół

2

Czapielsk

Opis

Zalecane rygory konserwatorskie

 zachowany historyczny układ urbanistyczny wsi z niezwykle cenną zabudową ulicową, zgodną z historyczną
parcelacją;
 zachowana historyczna wielkość wsi
 zachowany prawie bez zmian historyczny podział parcelacyjny wsi;
 zachowany i czytelny układ komunikacyjny dróg;
 zachowana skala urbanistyczna i
architektoniczna zabudowy;
 zachowana historyczna forma zabudowy;
 ogrodzenia drewniane odpowiadające
historycznym podziałom parcelacyjnym;
 brak nowej zabudowy na zapleczu
poszczególnych parceli (działek).
 zachowany historyczny układ dróg
 malownicze położenie w dolinie
rzeki Reknicy;
 panorama wsi z dominującą bryłą
kościoła;
 malownicze położenie przysiółka
Louisenhof.

 określenie ścisłych granic stref ochrony konserwatorskiej, odpowiadających historycznemu układowi
urbanistycznemu;
 zakaz wprowadzania nowej zabudowy poza strefą
konserwatorską;
 zakaz wprowadzania nowej zabudowy mieszkaniowej na zapleczu posesji;
 utrzymanie skali nowej zabudowy;
 nakaz utrzymania historycznych podziałów parcelacyjnych z jednoczesnym zakazem wykonywania
wtórnych podziałów;
 konserwacja i modernizacja zabudowy zabytkowej
ujętej w gminnej ewidencji zabytków oraz stosowania naturalnych materiałów budowlanych i zgodnie z
wytycznymi konserwatorskimi;
 nakaz wykonywania ogrodzenia w stylu wiejskim.
 dążyć do uzupełnienia i retrowersji układu urbanistycznego wsi w nawiązaniu do historycznych podziałów parcelacyjnych;
 pozostawienie terenów wolnych od zabudowy na
zapleczu układu urbanistycznego wsi, zachowując
panoramy widokowe: z szosy w kierunku wjazdu
do wsi na las i pola;
 utrzymanie dominant urbanistycznych: kościoła,
plebani, terenu po byłym folwarku?
 bezwzględna ochrona krajobrazu w okolicy przysiółka Louisenhof z jego konserwacją i rehabilitacją;
 stosowania historycznych form i naturalnych materiałów zarówno w przypadku projektowania nowych
budynków i obiektów, jak również elementów małej
architektury;

74

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KOLBUDY
TOM I - UWARUNKOWANIA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KOLBUDY

3

4

 konserwacja i modernizacja zabudowy zabytkowej
ujętej w gminnej ewidencji Zabytków oraz stosowania naturalnych materiałów budowlanych i
zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi;
 wydobycie waloru krajobrazowego poprzez stworzenie ciągów pieszych i ścieżek rowerowych.
Buszkowy  układ urbanistyczny wsi, z zabu wprowadzenie strefy ochrony konserwatorskiej;
dową reprezentującą przykład
 reintegracja i rewaloryzacja zespołu dworskiego;
osadnictwa ulicowego i kolonii fol działania integracyjne dotyczące istniejącej zabuwarcznej;
dowy blokowisk mieszkalnych;
 układ dróg, obsadzonych cennym

odstąpienie
od założeń obecnego planu ogólnego
starodrzewem;
polegającego na zabudowie drugiej linii zabudowy
 położenie wsi i rozległe panoramy
ulicowej oraz na rozbudowie zespołu mieszkaniowidokowe;
wego wielorodzinnego;
 elementy i obiekty zabytkowe:
zespół podworski, cmentarz ariań zakaz wprowadzania zabudowy na tereny otwarte
ski, szkoła.
Buszków Górnych
 otoczenie opieką reliktów cmentarza ariańskiego;
 stosowania historycznych form i naturalnych materiałów zarówno w przypadku projektowania nowych
budynków i obiektów, jak również elementów małej
architektury;
 konserwacja i modernizacja zabudowy zabytkowej
ujętej w gminnej ewidencji zabytków oraz stosowania naturalnych materiałów budowlanych i zgodnie
z wytycznymi konserwatorskimi.
Bielkówko  zachowany historyczny układ wsi;
 utrzymanie terenów niezabudowanych na wjeździe i
 układ zabudowy wsi wzdłuż hiwyjeździe do wsi z kierunku Bielkowa i Straszyna;
storycznych dróg, z jej gabary wprowadzenie strefy ochrony konserwatorskiej;
tem i formą zabudowy;
 retrowersja zabudowy ulicowej wsi, z uwzględnie starodrzew przydrożny;
niem budynków gospodarczych i elementów małej
 elementy i obiekty spoza układu
architektury;
historycznej zabudowy: stacja,
 dążenie do zagospodarowania kompleksowego
majątek, kolej;
terenu majątku Bielkówko i stacji PKP;
 panoramy przy wjeździe do wsi
od strony Bielkowa i Straszyna.
 dążenie do przywrócenia ruchu kolejowego jako linii
turystycznej;
 konserwacja i modernizacja zabudowy zabytkowej
ujętej w gminnej ewidencji Zabytków oraz stosowania naturalnych materiałów budowlanych i zgodnie z
wytycznymi konserwatorskimi.
Źródło: Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Kolbudy na lata 2010-2014; Aneks nr 3

Gminna Ewidencja Zabytków
Gmina wywiązała się natomiast z innego obowiązku wynikającego z ustawy31 i opracowała
Gminną Ewidencję Zabytków Gminy Kolbudy. Powstała ona w styczniu 2009 roku i obejmuje
obecnie 220 kart adresowych zabytków nieruchomych. Jednym z etapów przygotowania dokumentacji była inwentaryzacja obszaru gminy, która pozwoliła na weryfikację informacji o
istnieniu, bądź nieistnieniu poszczególnych obiektów. Tym sposobem uznano 32 obiekty,
wcześniej wzmiankowane w opracowaniach konserwatorskich, za nieistniejące.

31

Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z późn.
zm.) - art. 22, ust. 4
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5.3. Zarys historii oraz przemian struktur administracyjnych, własnościowych, gospodarczych i społecznych32 33 34 35 36
Wiadomo, że osady ludzkie na terenie dzisiejszej gminy Kolbudy funkcjonowały pod koniec
epoki kamiennej, tj. między IV a II tysiącleciem p.n.e. Ziemie te były korzystnym miejscem do
gospodarowania dzięki lokalizacji w dolinie Raduni, bliskości Morza Bałtyckiego, a także istnieniu tzw. szlaku bursztynowego. Poza bursztyniarstwem, tutejsi osadnicy trudnili się m.in.
hodowlą zwierząt, uprawą roli, garncarstwem i kowalstwem.
Pierwsze wzmianki o wsiach objętych współczesnymi granicami administracyjnymi gminy
Kolbudy pojawiały się od wieku XII. W zależności od wsi, były one w dobie średniowiecza
bądź dobrami rycerskimi (później przekształcanymi na szlacheckie), bądź kościelnymi. Na
przełomie wieków prawo własności do wielu miejscowych dóbr przysługiwało licznej grupie
zakonów kościelnych (żeńskich i męskich): Brygidek, Jezuitów, Kartuzów, Krzyżaków, Norbertanek i Urszulanek. U schyłku wieku XIV obszar ten został włączony w granice państwa
Zakonu Krzyżackiego. Wówczas wiele wsi zaczęło się dynamiczniej rozwijać dzięki oparciu
ich funkcjonowania na prawie chełmińskim. W tym okresie powstają ponadto świątynie katolickie, które przez kolejne stulecia będą stanowić dominanty przestrzenne poszczególnych
osad, jak i całej okolicy.
Po pokoju toruńskim ziemie powróciły we władanie polskie. To okres, w którym powstawać
zaczęły zorganizowane zespoły dworsko-folwarczne, które dziś stanowią jeden z charakterystycznych elementów środowiska kulturowego gminy Kolbudy. Należy odnotować zjawisko
kontrreformacji, które również wystąpiło na tutejszych ziemiach, w efekcie którego miejscową
społeczność tworzyli od tamtej pory zarówno katolicy, jak i ewangelicy. Pod koniec panowania Rzeczpospolitej tereny te zmagały się z najazdami szwedzkim i rosyjskim, które przyczyniły się do ich znacznego osłabienia gospodarczego.
U schyłku XVIII wieku obszar ten był już fragmentem państwa pruskiego. Na skutek przeprowadzonej sekularyzacji Kościół stracił większość swoich dóbr na rzecz Skarbu Państwa i
osób prywatnych. Wiek XIX w historii tego obszaru zapisał się przede wszystkim zjawiskiem
uprzemysłowienia, dzięki czemu we wsiach rozpoczęto prowadzenie nowych rodzajów działalności gospodarczej. Wówczas miejscowe wsie zamieszkiwali głównie Kaszubi i Niemcy, a
także wybrane rodziny Polaków i Żydów. Pod koniec stulecia zaczęła funkcjonować tu kolej,
co przyczyniło się do umocnienia związków tutejszej ludności z Gdańskiem. Należy zauważyć, że już wcześniej były one relatywnie silne ze względu na prowadzoną wymianę gospodarczą. Warto również odnotować, że wielu majętnych gdańszczan było na przestrzeni wieków posiadaczami wybranych dóbr z tego obszaru. Związki te uległy umocnieniu w I połowie
XX wieku, kiedy to poprzez budowę urządzeń wodnych na Raduni próbowano zapewnić
elektryczność Wolnemu Miastu Gdańsk, uniezależniając je od dostaw węgla z Polski.
Po II wojnie światowej obszar ten znalazł się w granicach Polski. Wówczas większość dóbr
uległo nacjonalizacji, a zespoły dworsko-folwarczne zaczęły być administrowane przez państwowe instytucje. Drastycznej zmianie uległa struktura narodowościowa tego obszaru, gdyż
po roku 1945 nastąpił znaczny odpływ dotychczasowej ludności, na miejsce której przybyły
osoby z innych części kraju.

32

Gminna Ewidencja Zabytków Gminy Kolbudy
Dokumentacja Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
34
Oficjalna strona internetowa gminy Kolbudy
35
Diagnoza obszaru objętego działaniem zintegrowanej strategii rozwoju obszarów wiejskich. Tereny gmin
Pruszcz Gdański, Cedry Wielkie, Pszczółki, Kolbudy, Suchy Dąb, Trąbki Wielkie
36
Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Kolbudy na lata 2010-2014
33
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Gmina Kolbudy charakteryzuje się stosunkowo skomplikowaną historią, co wynika z dość
częstych zmian przynależności państwowej jej obecnego obszaru i skutkującej tym wielokulturowości. Aby lepiej scharakteryzować zjawiska historyczne, na potrzeby niniejszego opracowania postanowiono odrębnie zarysować dzieje poszczególnych miejscowości pod kątem
struktury administracyjnej, własnościowej, gospodarczej i społecznej. Współczesnym nazwom wsi towarzyszą w nawiasach ich dawne zapisy w języku niemieckim.
Babidół (d. Babenthal)
Pierwsze znane informacje na temat wsi Babidół są datowane na II połowę XVI wieku. Babidół został założony jednak dopiero w roku 1821. Pierwotnie stanowił własność kościelną,
gdyż należał do zakonu sióstr Norbertanek. Twierdzi się, że na przełomie wieków XIX i XX
we wsi miała funkcjonować cegielnia, do której przynależała miejscowość Nowin. W okresie
tym wieś zamieszkiwana była głównie przez Kaszubów i Niemców, a dominującym tu wyzwaniem był katolicyzm.
Bąkowo (d. Bankau)
Pierwsze wzmianki na temat Bąkowa odnaleziono w dokumencie (liście) z XV wieku. Wieś
nadano jednak wcześniej - prawdopodobnie w XIII lub XIV wieku. Przez stulecia właścicielami Bąkowa były rodziny Czarnów, Jackowskich, Szwarcwaldów, które właśnie tutaj rezydowały. Uznaje się, iż w II połowie XVIII wieku wieś mogła należeć do Fryderyka von Conradiego, którego to Fundacja dysponowała Bąkowem aż do XX wieku. W tym okresie majątek
składał się z dworu, parku oraz folwarku z obszernym dziedzińcem i dwoma stawami. Po II
wojnie światowej całość znacjonalizowano, natomiast po transformacji ustrojowej Polski
dawne założenie dworsko-folwarczne przeszło w ręce prywatne. W roku 1899 społeczność
Bąkowa stanowili Kaszubi i Niemcy, zarówno ewangelicy, jak i katolicy.
Bielkowo (d. Groß Bölkau)
W roku 1323 pojawiła się pierwsza znana wzmianka o Bielkowie. Pod koniec XIV wieku
Wielki Mistrz Krzyżacki - K. von Jungingen - nadał wieś zakonowi Kartuzów. Stan własności
wsi ulegał później częstym zmianom. W wieku XVI należała ona do osób prywatnych. Ówczesne zawirowania własnościowe starała się wykorzystać władza kościelna w celu odzyskania dawnych dóbr. Po chwilowym władaniu Bielkowem przez Jezuitów, wróciło ono ostatecznie do rąk Kartuzów. Natomiast w roku 1772 wieś przeszła we władanie rządu pruskiego
w wyniku sekularyzacji dóbr kościelnych. Na przestrzeni wieków XIX i XX majątek kilkakrotnie zmieniał swojego właściciela. Uogólniając, można powiedzieć, że po II wojnie światowej
stanowił on własność skarbu państwa, choć faktycznie zarządzały nim różne podmioty: Port
Gdańsk, Zakład Energetyczny, a także Kombinat PGR z Rusocina.
Częste zmiany właścicieli Bielkowa nie dziwią, gdyż przez wieki było ono jedną z najbogatszych i najlepiej rozwiniętych gospodarczo wsi w okolicy. Już w XIV wieku funkcjonował tu
młyn. Wieś funkcjonowała w oparciu o prawo chełmińskie. Wiadomo także, że w wieku XVII
wybudowano w Bielkowie papiernię i browar. W skład majątku w wieku XIX wchodziła m.in.
cegielnia. Prowadzenie działalności gospodarczej we wsi było jednak przerywane tragicznymi wydarzeniami: w roku 1626 wieś została spalona przez Szwedów, a później - w roku 1734
- splądrowana przez Rosjan. Lata 20. XX wieku to czas budowy elektrowni wodnej w Bielkowie, wchodzącej w zespół tego typu obiektów ulokowanych na Raduni z inicjatywy Senatu
Wolnego Miasta Gdańska. W najnowszej historii wsi mocno zapisał się rok 1987, w którym
„Ferma Bielkowo” została zlikwidowana.
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Na przełomie XIX i XX wieku Bielkowo zamieszkiwali przede wszystkim Niemcy i Kaszubi
(ewangelicy i katolicy), a także Żydzi.
Bielkówko (d. Klein Bölkau)
Pierwsza wzmianka o Bielkówku pojawiła się w roku 1396, natomiast trzy lata później K. von
Jungingen postanowił zatwierdzić prawa wsi. Bielkówko historycznie składało się z dwóch
organizmów ściśle ze sobą powiązanych: majątku oraz wsi. Uznaje się, że dwór istniał w
Bielkówku na przełomie wieków XVI i XVII. Wówczas to, struktura własnościowa majątku, jak
i terenów przyległych, uległa znacznemu rozproszeniu między kilkoma rodzinami szlacheckimi. W tym okresie toczył się również spór z zakonem Kartuzów, którego przedmiotem był
przebieg granic między poszczególnymi dobrami. W wyniku decyzji administracyjnych z roku
1793 majątek stał się częścią Wolnego Miasta Gdańska, z kolei wieś przypisano do Prus.
Zespół dworsko-folwarczny w nowej rzeczywistości gospodarczej po II wojnie światowej stał
się własnością państwa: pieczę nad nim zaczął sprawować Zarząd Portu Gdańsk, a później
za część zespołu odpowiadał także Dom Dziecka. W ostatnich latach dwór stał się własnością prywatną. Pod koniec XIX wieku Bielkówko zamieszkiwali przede wszystkim Kaszubi
wraz z Niemcami i Polakami. Społeczność tę stanowili katolicy i ewangelicy.
Buszkowy (d. Buschkau)
Z roku 1484 pochodzi dokument, w którym odnaleziono najwcześniejsze informacje o wsi.
Wówczas stanowiła ona prawdopodobnie własność szlachecką. Pod koniec wieku XVII - tj. w
roku 1598 - wzniesiono w Buszkowach zbór ariański, jednak nie wiązało się to z przekazaniem praw własności. Zbór istniał do lat 20. XVII wieku, a więc nie przetrwał okresu kontrreformacji. Z historią Buszkowów wiążą się nazwiska takich rodzin, jak Arciszewscy, Moser i
Goldel, których przedstawiciele byli właścicielami tych dóbr na przestrzeni wieków. Dopiero
w roku 1972 majątek przeszedł na własność Skarbu Państwa, wcześniej stanowiąc mienie
prywatne. W roku 1899 wieś zamieszkiwali Niemcy i Kaszubi - zarówno ewangelicy, jak i
katolicy.
Czapielsk (d. Czapielken)
Pierwsze wzmiankowanie o Czapielsku datuje się na rok 1323. Wieś lokowano z kolei w roku
1330. Kilka lat później wzniesiono w niej kościół. Współczesna wieś składa się z trzech historycznych części, niegdyś odrębnych: Czapielska Wielkiego, Czapielska Małego oraz Czapielska Królewskiego. Wiadomo, że od I połowy XIV wieku wieś była własnością prywatną,
jednak najprawdopodobniej w wieku XVII przeszła we władanie zakonu Jezuitów. Na skutek
sekularyzacji przeprowadzonej w Prusach w II połowie XVIII wieku dobra kościelne przejęte
zostały przez rząd pruski, który następnie dobra te dzierżawił osobom prywatnym. W efekcie
Czapielsk zmieniał kilkakrotnie swych właścicieli aż do wybuchu II wojny światowej. Po zakończeniu działań wojennych we wsi wciąż znajdował się zamek krzyżacki, który jednak został rozebrany w roku 1965. Wcześniej zajmowały go siostry Urszulanki. Pod koniec XIX
wieku Czapielsk zamieszkiwany był przede wszystkim przez Niemców i Kaszubów, przez
ewangelików i katolików.
Jankowo Gdańskie (d. Jenkau)
Informacja o wsi po raz pierwszy pojawia się w roku 1315. Uznaje się, że Jankowo początkowo było własnością rycerską, a następnie miejską. Wiadomo także, iż w II połowie XVIII
wieku znalazło się ono w rękach F. von Conradiego - człowieka majętnego i posiadającego
liczne dobra w okolicy. Jako, że właściciel ten nie odczekał się potomków, postanowił prze-
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kazać swój majątek na rzecz utworzenia oraz późniejszego prowadzenia kilku instytucji edukacyjnych. Jednym z nich była szkoła - tzw. „Conradinum” - otwarta w roku 1801 i z siedzibą
w Jankowie. Uczniowie mogli do niej uczęszczać dzięki uruchomionemu we wsi internatowi.
W roku 1899 w Jankowie mieszkali Niemcy i Kaszubi, spośród których część była ewangelikami, a część katolikami.
Kolbudy (d. Kahlbude)
Pierwotnie Kolbudy stanowiły zaledwie przysiółek pobliskiej i bogatszej wsi - Bielkowa. To
właśnie z nadania Bielkowa zakonowi Kartuzów przez K. von Jungingena, co nastąpiło w
roku 1395, pochodzi pierwsza wzmianka na temat dzisiejszej stolicy gminy. Cztery lata później zakon umożliwił pobieranie pożytków z Kolbud tamtejszym osadnikom w zamian za
opłacanie czynszu. Gdy rząd pruski pod koniec XVIII wieku odebrał Kartuzom wieś, postąpił
podobnie, to znaczy przekazał Kolbudy w dzierżawę, w wyniku czego do roku 1945 wieś była
przedmiotem własności przynajmniej kilku osób.
Należy jednak wspomnieć, że Kolbudy na przestrzeni wieków umacniały swą pozycję gospodarczą. Już w XIV wieku funkcjonował tu młyn, z którego korzystały wybrane wioski krzyżackie. Z przekazów historycznych dowiadujemy się, że w II połowie wieku XVI w Kolbudach
prowadzono karczmę, a w kolejnym stuleciu prowadzono tu hamernię. Kolbudy ostatecznie
podzielono na dwa odrębne organizmy - Kolbudy Dolne i Kolbudy Górne. Granicę między
nimi wyznaczono w oparciu o koryto rzeki Raduni. Istotnym przedsięwzięciem w historii Kolbud była budowa zespołu hydroelektrowni na rzece w latach 20. XX wieku, która doprowadziła do powstania tutaj sztucznego jeziora i kanału łączącego Bielkówko z Łapinem. Pod
koniec XIX wieku wieś zamieszkiwali Kaszubi i Niemcy.
Kowale (d. Kowall)
Sądząc po nazwie wsi, Kowale były najpewniej osadą zamieszkaną przez rzemieślników
trudniących się kowalstwem. Pierwszą wzmiankę nt. wsi datuje się na koniec XIX wieku. Historycznie wieś była prawdopodobnie osadą służebną wobec Gdańska. W roku 1772 miało
miejsce odłączenie Kowali od miasta. Natomiast w roku 1899 tereny te zamieszkiwali głównie Niemcy i Kaszubi.
Lisewiec (d. Lissa)
Pierwsze informacje o Lisewcu pojawiają się stosunkowo wcześnie (na tle innych miejscowości gminy Kolbudy) - wzmiankuje się o nim już w XIII wieku - kiedy to wieś zapisano jako
dobro rycerskie. Odtąd Lisewiec lub jego fragmenty pozostawały własnością prywatną, a
zmianom ulegały jedynie nazwiska osób władających majątkiem (byli wśród nich m.in. Stanisławski, Lind, Cremat, Patschke, Likwet, Sałek). Historycy odnotowali jednak momenty, w
których majątek należał do podmiotów publicznych - na przełomie XVI i XVII wieku władał
nim senat Gdańska, a w roku 1912 stał się on własnością państwa. Mimo znacznej parcelacji
obszaru folwarku, zachował on zasadniczo czytelność oryginalnego układu zabudowy. W
roku 1899 Lisewiec zamieszkiwali Niemcy, Kaszubi i Polacy.
Lublewo Gdańskie (d. Löblau)
Badania archeologiczne wskazują, że osady ludzkie na terenie dzisiejszego Lublewa istniały
już w epoce żelaza. Pierwszą wzmiankę o wsi datuje się na rok 1148, kiedy to Kościół pobrał
dziesięcinę od mieszkańców. Na początku XVI wieku Lublewo nabyli Krzyżacy. Niewiele
później, bo w roku 1349, nadano ją na prawie chełmińskim jednemu z wieśniaków. W połowie XVI wieku Lublewo stanowiło już własność miasta Gdańska. Choć stan ten później uległ
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chwilowej zmianie, wieś ciągle pozostawała w silnym związku z ośrodkiem miejskim, co dało
się zauważyć zwłaszcza po roku 1772, kiedy to całkowicie otoczona dobrami pruskimi, nie
była w stanie prowadzić aktywnej wymiany towarowej. W roku 1834 Lublewo w całości przejął na własność rząd pruski.
Skomplikowanym stosunkom własnościowym tego obszaru na przestrzeni wieków towarzyszyły ponadto istotne wydarzenia społeczno-gospodarcze. W duchu reformacji XVI-wieku
lokalna parafia zmieniła swój status z katolickiej na protestancką. Lublewo zostało mocno
zniszczone w trakcie najazdu szwedzkiego, a kilka lat później - w roku 1683 - uległo pożarowi. Strawił on m.in. kościół, zabudowania plebanii i szkoły. Wieś stosunkowo szybko odbudowano i to właśnie w tym okresie wzniesiono do dziś istniejący tutaj kościół. Pod koniec
wieku XIX w Lublewie zamieszkiwali Niemcy, Kaszubi i (prawdopodobnie) Polacy.
Łapino (d. Lappin)
Pierwsze dwie wzmianki na temat Łapina pojawiają się w roku 1389 i przekazują sprzeczne
informacje na temat stanu własności wsi. Wiadomo jednak, że najpóźniej w I połowie XV
wieku Łapino należało już do gdańskiego szpitala św. Elżbiety. Jako, że wieś stanowiła własność kościelną, po nastaniu rządów pruskich w wieku XIX odebrano ją szpitalowi i przekształcono w dobro rycerskie, a jej nowym użytkownikiem została rodzina Windisch. Lublewo
stało się własnością Skarbu Państwa w roku 1912.
Pod koniec wieku XVI A. von der Linde i K. Swarzwaldt wznieśli tu renesansowy dwór. Niestety, nie przetrwał on działań II wojny światowej. W drugiej połowie XIX wieku działała tu
tzw. Fabryka, która nastawiona była przede wszystkim na produkcję papieru. W tym okresie
Łapino zamieszkiwali zarówno ewangelicy, jak i katolicy. W roku 1927 wzniesiono piątą elektrownię wodną na Radunii właśnie w Łapinie.
Ostróżki (d. Ostroschken)
Wieś istniała w czasach krzyżackich. W roku 1496 Ostróżki zostały przekazane przez prywatnych właścicieli na rzecz gdańskiego klasztoru Brygidek, który to w kolejnych latach prowadził tutejsze gospodarstwo. W II połowie wieku XVIII Ostróżki uwłaszczono. Sto lat później
wieś zaludniali głównie Niemcy, których było tu niemal dwukrotnie więcej niż Kaszubów.
Otomin (d. Ottomin)
Informacje o Otominie pojawiają się już pod koniec XIII wieku i dotyczą przekazania wsi Janikowi przez księcia Mściwoja II. Uznaje się, że w tym okresie wieś była dobrem rycerskim.
W kolejnych wiekach właścicielami Otomina byli m.in. Jackowscy (XVI-XVII), Schwartzwald
(XVIII), von Conradi (XVIII) i Królewska Komisja Osiedleńcza (początek XX wieku). W drugiej
połowie wieku XIX społeczność wiejską stanowili w Otominie katolicy i ewangelicy.
Pręgowo (d. Prangenau)
Przełom wieków XIII i XIV był okresem walk o panowanie nad obszarem dzisiejszego Pręgowa między lokalnymi książętami i rycerzami. Konflikt zakończył się porażką obu stron,
gdyż władzę przejęli tu Krzyżacy. Pierwsza informacja o Pręgowie pojawia się w roku 1323,
gdy wieś była już dobrem kościelnym, a Zakon wzniósł w niej świątynię. Pod koniec wieku
XIV K. von Jungingen przekazał wieś siostrom Brygidkom z Gdańska. Mimo, że Prusy
Wschodnie na przestrzeni wieków XV, XVI, XVII i XVIII znajdowały się pod panowaniem
Rzeczpospolitej, Pręgowo pozostawało dobrem kościelnym. W roku 1772 wieś włączona
została do Królestwa Prus.
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Mieszkańcy wsi „uczestniczyli” w procesie industrializacji dzięki wybudowaniu na tym obszarze fragmencie linii kolejowej Pruszcz-Kartuzy. Jednak przystanek kolei zaczął tu funkcjonować dopiero 21 lat po tym wydarzeniu - tj. w roku 1907. Wcześniej, bo w roku 1869, nieopodal wsi poprowadzono wodociąg dla Gdańska - pierwsze tego typu urządzenie w Europie.
Choć wodociąg nie obsługiwał Pręgowa, przyniósł znaczne korzyści Gdańskowi, gdyż dostęp
do świeżej wody pitnej hamował rozwój epidemii. Historycznie wieś dzieliła się na dwie części - Pręgowo Górne i Pręgowo Dolne - w których to w II połowie XIX wieku mieszkali Kaszubi, Niemcy i Żydzi.

5.4. Elementy środowiska kulturowego objęte ochroną37 38 39
5.4.1. Obiekty wpisane do Rejestru Zabytków
Na tle innych gmin województwa pomorskiego w gminie Kolbudy stosunkowo mało obiektów
ujętych jest w rejestrze zabytków - jedynie 4 - z czego: 3 to świątynie, datowane na XIV i
XVIII wiek, każdorazowo murowane z drewnianymi wieżami a 1 to XIX-to wieczny zespół
parkowo-folwarczny w Bielkowie.
Tabela 23 - Wykaz obiektów nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków
(stan na dzień 07.12.2011r.)
data
nr rejenr
stru za- dawwpisu
organ wpido
bytków nego
sujący do
rejewojerejerejestru
wództwa stru
stru
zabytków
zabytpomor- zabytków
skiego
ków

22

170

292

1107

28

101

217

958

Wojewódzki
Konserwator Zabytków w
Gdańsku
Wojewódzki
Konserwator Zabytków w
Gdańsku
Wojewódzki
Konserwator Zabytków w
Gdańsku
Wojewódzki
Konserwator Zabytków w
Gdańsku

194908-20

196004-05

196208-06

198601-24

uwagi

obiekt

dawny
rejestr zabytków woj.
gdańskiego
- nr 28
dawny
rejestr zabytków woj.
gdańskiego
- nr 101
dawny
rejestr zabytków woj.
gdańskiego
- nr 217
dawny
rejestr zabytków woj.
gdańskiego
- nr 958

kościół
parafialny
p.w. NMP
Królowej
Polski

adres

miejscowość gmina powiat

ul.
Kolbu- gdańLublewo
dy
ski
Kościelna

kościół
filialny p.w.
Czapel- Kolbu- gdańCzapelsko
Św. Mikołasko
dy
ski
ja Biskupa
kościół
parafialny
Pręgowo
p.w. Bożego
Ciała

Pręgowo

Kolbu- gdańdy
ski

zespół
parkowoKolbu- gdańfolwarczny Bielkowo Bielkowo
dy
ski
(park, część
folwarczna)

Źródło: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku, Wykaz obiektów nieruchomych - stan na dzień
07.12.2011, pobrany ze strony internetowej:
http://www.ochronazabytkow.gda.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=15&Itemid=25

37

Gminna Ewidencja Zabytków Gminy Kolbudy
Dokumentacja Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
39
Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Kolbudy na lata 2010-2014
38
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5.4.2. Obiekty wpisane do Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Kolbudy
Na materialne dziedzictwo kulturowe gminy Kolbudy składają się przede wszystkim obiekty
pochodzące z XIX i XX wieku. W Gminnej Ewidencji Zabytków ujęto 220 obiektów, spośród
których większość stanowią obiekty mieszkalne. Należy zauważyć, że o charakterze środowiska kulturowego gminy decydują w znacznej mierze zachowane we wsiach założenia
dworsko-folwarczne, którym towarzyszy zieleń parkowa. Pozytywnym akcentem w gminie
Kolbudy są obiekty postindustrialne, w tym modernistyczne zabudowania elektrowni na rzece
Raduni oraz XIX-wieczna infrastruktura kolejowa.
Wsie składające się na gminę Kolbudy zostały scharakteryzowane pod względem występujących na ich obszarze obiektów dziedzictwa kulturowego. Opisowi temu towarzyszą zestawienia tabelaryczne. Najbardziej charakterystyczne zabytki zostały szczegółowiej przedstawione wraz z fotografiami niektórych z nich.
Babidół
We wsi Babidół znajduje się 9 obiektów ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków. Są to głównie zabudowania mieszkalne oraz gospodarcze. Zasób ten datowany jest na przełom XIX i
XX wieku.
Tabela 24 - Zasoby dziedzictwa kulturowego we wsi Babidół
Lp.

Numer GEZ

Adres

Obiekt

Datowanie

1

1/410

Babidół 4

Budynek gospodarczy

II połowa XIX wieku

2

2/410

Babidół 4

Dom mieszkalny

II połowa XIX wieku

3

7/410

Babidół 8

Dom mieszkalny

II połowa XIX wieku

4

3/410

Babidół 21

Dom mieszkalny

początek XX wieku

5

4/410

Babidół 21

Budynek gospodarczy
ze stodołą

początek XX wieku

6

5/410

Babidół 22

Dom mieszkalny

1900 rok

7

6/410

Babidół 27

Dom mieszkalny

przełom XIX i XX w.

8

8/410

Babidół 32

Budynek gospodarczy

1880 rok

9

9/410

Babidół 32

Dom mieszkalny

1880 rok

Źródło: opracowanie własne na podstawie Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Kolbudy

Bąkowo
W Gminnej Ewidencji Zabytków ujęto 9 obiektów ze wsi Bąkowo. Zdecydowana większość z
nich wchodzi w skład zabudowań zespołu dworsko-folwarcznego. Obiekty zabytkowe w Bąkowie datowane są na przełom XIX i XX wieku. We wsi znajduje się ponadto XIX-wieczny
cmentarz ewangelicki.
Zespół dworsko-folwarczny stanowi centralną części wsi. Składają się na niego zabudowania
gospodarcze (magazyny, spichlerz, stodoła, wagi) oraz nieregularnie rozplanowane tereny
zielone ze stosunkowo młodym drzewostanem. Główna oś kompozycyjna przebiega w kierunku północ-południe.

82

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KOLBUDY
TOM I - UWARUNKOWANIA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KOLBUDY

Tabela 25 - Zasoby dziedzictwa kulturowego we wsi Bąkowo
Lp.

Numer GEZ

Adres

Obiekt

Datowanie

1

12/410

Bąkowo, Wybickiego 3

Dom mieszkalny osady
leśnej

1910 rok

2

13/410

Bąkowo, Wybickiego 9

Park dworski

przełom XIX i XX w.

3

14/410

Bąkowo, Wybickiego 9

Spichlerz podworski

połowa XIX wieku

4

15/410

Bąkowo, Wybickiego 9

Magazyn w zespole dworsko-folwarcznym

koniec XIX wieku

5

16/410

Bąkowo, Wybickiego 9

Brama w zespole dworskofolwarcznym

przełom XIX i XX w.

6

17/410

Bąkowo, Wybickiego 9

Stodoła w zespole dworskofolwarcznym

koniec XIX wieku

7

18/410

Bąkowo, Wybickiego 9

Obora w zespole dworskofolwarcznym

koniec XIX wieku

8

19/410

Bąkowo, Wybickiego 9

Budynek (dawne wagi)
w zespole dworskofolwarcznym

początek XX wieku

9

11/410

Bąkowo, Wybickiego 13

Dom mieszkalny

początek XX wieku

Źródło: opracowanie własne na podstawie Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Kolbudy

Bielkowo
14 obiektów ze wsi Bielkowo zostało ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków. Wyróżnić należy przede wszystkim elementy zespołu dworsko-folwarcznego, pochodzące z XIX wieku, a
także XX-wieczne zabytki techniki w postaci elektrowni wodnej i wieży ciśnień.
We wsi Bielkowo rozwijał się przemysł od czasu średniowiecza do przełomu XIX/XX wieku,
poczynając od młyna wodnego, papierni, cegielni, kończąc na elektrowni wodnej z przełomu
XIX/XX wieku. Jest to walor o znaczeniu historycznym jak również poznawczym, przy czym
obiekty z przełomu wieków funkcjonują i są w dobrym stanie technicznym.
Fotografia 1 - Dworzec kolejowy Bielkowo w Bielkówku oraz wieża kompensacyjna
elektrowni wodnej Bielkowo

Autor: Michał Brodowicz
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Założenie dworsko-folwarczne zlokalizowane jest we wschodniej części wsi Bielkowo. Od
roku 1986 wpisane jest ono do rejestru zabytków (jako założenie parkowo-folwarczne pod
numerem 1107). Na północną część tego organizmu złożył się dwór oraz park dworski
o regularnym rozplanowaniu. Część południową zespołu stanowią z kolei zabudowania gospodarcze skupione wokół prostokątnego dziedzińca. Za najstarszy fragment zespołu uznaje
się zabudowania dawnego dworu, który od lat nie istnieje. W komponowaniu struktury przestrzennej zespołu ważną rolę odegrały wody powierzchniowe: dwa stawy oraz strumień.
Tabela 26 - Zasoby dziedzictwa kulturowego we wsi Bielkowo
Lp.

Numer GEZ /
Numer rejestrowy

Adres

Obiekt

Datowanie

1

GEZ: 30/410
Rejestr: 1107 (24.01.1986r.)

Bielkowo

Ogrodzenie z bramą w
zespole dworskofolwarcznym

XIX wiek

2

GEZ: 31/410
Rejestr: 1107 (24.01.1986r.)

Bielkowo

Układ zabudowy folwarcznej zespołu dworskofolwarcznego

XIX wiek

3

GEZ: 32/410
Rejestr: 1107 (24.01.1986r.)

Bielkowo

Park w zespole dworskofolwarcznym

XIX wiek

XIX wiek

4

34/410

Bielkowo

Fragment progu wodnego
na Raduni w zespole dawnego młyna

5

22/410

Bielkowo 15

Kuźnia

początek XX wieku

6

23/410

Bielkowo 15

Dom mieszkalny

XX wiek

7

24/410

Bielkowo 15

Piwniczka

XX wiek

8

25/410

Bielkowo 15

Budynek gospodarczy

XX wiek

9

26/410

Bielkowo 15

Elektrownia wodna

XX wiek

10

62/410

Bielkowo
(wg GEZ Bielkówko)

Wieża ciśnień elektrowni
wodnej

XX wiek

Źródło: opracowanie własne na podstawie Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Kolbudy

Bielkówko
W Bielkówku znajduje się 28 obiektów, które umieszczono w Gminnej Ewidencji Zabytków.
To przede wszystkim budynki mieszkalne, zabudowania podworskie i zabytki techniki (w tym
dworzec kolejowy Bielkowo). Większość z nich pochodzi z XIX oraz z początku XX wieku.
Kształt założenia podworskiego został zdeterminowany przez układ wodny. Zespół powstał
na wyspie utworzonej na rzece Raduni: park stanowi jej zachodnią część, natomiast północno-wschodnią część wyspy przeznaczono pod zabudowę. Naturalną granicą zespołu jest
koryto rzeki.
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Fotografia 2 - Przykłady wartościowej zabudowy w centrum Bielkówka

Autor: Michał Brodowicz

Tabela 27 - Zasoby dziedzictwa kulturowego we wsi Bielkówko
Lp.

Numer GEZ

Adres

Obiekt

Datowanie

1

21/410

Bielkówko
(wg GEZ Bielkowo)

Dworzec kolejowy

1910-1920 rok

2

36/410

Bielkówko

Magazyn kolejowy

XX wiek

3

38/410

Bielkówko

Budynek gospodarczy w
zespole dworca kolejowego

XX wiek

4

59/410

Bielkówko

Kapliczka

1899 rok

5

60/410

Bielkówko

Transformator

przełom XIX i XX w.

6

35/410

Bielkówko, Dworcowa 2

Dom mieszkalny w zespole dworca kolejowego

1918 rok

7

39/410

Bielkówko, Dworcowa 6

Dom mieszkalny

1920 rok

8

58/410

Bielkówko, Dworcowa 6

Dom mieszkalny

przełom XIX i XX w.

9

37/410

Bielkówko, Dworcowa 8

Dom mieszkalny

przełom XIX i XX w.

10

40/410

Bielkówko,
Gregorkiewicza 7

Dom mieszkalny

przełom XIX i XX w.

11

41/410

Bielkówko,
Gregorkiewicza 8

Budynek gospodarczy

przełom XIX i XX w.

12

42/410

Bielkówko,
Gregorkiewicza 8

Dom mieszkalny

przełom XIX i XX w.

13

43/410

Bielkówko,
Gregorkiewicza 10

Dom mieszkalny

koniec XIX wieku

14

44/410

Bielkówko,
Gregorkiewicza 12

Budynek gospodarczy

początek XX wieku

15

45/410

Bielkówko,
Gregorkiewicza 12

Dom mieszkalny

XX wiek

16

46/410

Bielkówko,
Gregorkiewicza 14

Dom mieszkalny

koniec XIX wieku
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Lp.

Numer GEZ

Adres

Obiekt

Datowanie

17

47/410

Bielkówko,
Gregorkiewicza 14

Budynek gospodarczy

XX wiek

18

61/410

Bielkówko,
Gregorkiewicza 17

Park podworski

przełom XIX i XX w.

19

51/410

Bielkówko,
Gregorkiewicza 20

Dom mieszkalny

XX wiek

20

52/410

Bielkówko,
Gregorkiewicza 30

Budynek gospodarczy

przełom XIX i XX w.

21

53/410

Bielkówko,
Gregorkiewicza 30

Transformator

początek XX wieku

22

54/410

Bielkówko,
Gregorkiewicza 36

Dom mieszkalny

przełom XIX i XX w.

23

57/410

Bielkówko,
Gregorkiewicza 41

Dom mieszkalny

1911 rok

24

55/410

Bielkówko,
Gregorkiewicza 45

Kuźnia

1874 rok

25

56/410

Bielkówko,
Gregorkiewicza 48

Dom mieszkalny

1900 rok

26

48/410

Bielkówko, Szkolna 16

Dom mieszkalny

1881 rok

27

49/410

Bielkówko, Szkolna 17

Dwór

XVI wiek

28

50/410

Bielkówko, Szkolna 18

Oficyna podworska

przełom XIX i XX w.

Źródło: opracowanie własne na podstawie Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Kolbudy

Buszkowy Dolne i Górne
Zasób obiektów zabytkowych w Buszkowach obejmuje 16 obiektów, z czego znaczna część
stanowi elementy składowe zespołu dworsko-folwarcznego z XIX wieku. Pozostałe obiekty to
głównie zabudowa mieszkaniowa i gospodarcza z XX wieku. W Buszkowach Dolnych znajduje się cmentarz ewangelicki z XIX wieku. Z kolei w Buszkowach Górnych istnieje nieco
późniejszy cmentarz, również ewangelicki, z XX wieku.
Zespół dworsko-folwarczny, datowany na koniec wieku XIX, zlokalizowany jest w kierunku
północno-wschodnim od współczesnego rdzenia wsi. W skład tego zespołu wchodzą zabudowania gospodarcze (magazyn, obora, owczarnia, stajnia, stodoła, transformator), pozostałości zieleni parkowej oraz ogrodzenie z bramą.
Tabela 28 - Zasoby dziedzictwa kulturowego we wsi Buszkowy Górne
Lp.

Numer GEZ

Adres

Obiekt

Datowanie

1

71/410

Buszkowy

Ogrodzenie, słupki i brama
w zespole dworskofolwarcznym

XIX wiek

2

72/410

Buszkowy

Stajnia w zespole dworskofolwarcznym

XIX wiek
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Lp.

Numer GEZ

Adres

Obiekt

Datowanie

3

73/410

Buszkowy

Stodoła w zespole dworsko-folwarcznym

XIX wiek

4

74/410

Buszkowy

Transformator w zespole
dworsko-folwarcznym

XX wiek

5

75/410

Buszkowy

Owczarnia w zespole
dworsko-folwarcznym

XIX wiek

6

76/410

Buszkowy

Magazyn zbożowy w zespole dworsko-folwarcznym

XIX wiek

7

77/410

Buszkowy

Obora w zespole dworskofolwarcznym

XIX wiek

8

78/410

Buszkowy

Park w zespole dworskofolwarcznym

XIX wiek

9

64/410

Buszkowy,
Leśna Góra 5

Dom mieszkalny

XX wiek

10

65/410

Buszkowy,
Leśna Góra 5

Budynek gospodarczy
(stodoła/obora)

XX wiek

11

69/410

Buszkowy,
Leśna Góra 7

Budynek szkoły

XX wiek

12

70/410

Buszkowy,
Leśna Góra 7

Budynek gospodarczy
szkoły

XX wiek

13

66/410

Buszkowy,
Leśna Góra 9

Dom mieszkalny

XX wiek

14

67/410

Buszkowy,
Leśna Góra 9

Budynek gospodarczy

XX wiek

15

63/410

Buszkowy,
Leśna Góra 16

Dom mieszkalny

1900 rok

16

68/410

Buszkowy,
Leśna Góra 67

Dom mieszkalny z częścią
gospodarczą

XX wiek

Źródło: opracowanie własne na podstawie Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Kolbudy

Czapielsk
Zasób obiektów zabytkowych wsi Czapielsk to 13 obiektów, pochodzących głównie z XIX i
XX wieku. We wsi znajdują się również cmentarze: ewangelicki (datowany na początek XX
wieku), „poepidemiczny” (utworzony na przełomie wieków XIX i XX) i katolicki (z początku XX
wieku). Pozostałościami po zespole dworsko-folwarcznym w Czapielsku są budynki gospodarcze, służące niegdyś za stajnie, chlewnię i oborę.
Najważniejszym obiektem dziedzictwa kulturowego we wsi pozostaje kościół filialny p. w. św.
Mikołaja Biskupa, wzniesiony w XVII wieku. Świątynia została umiejscowiona na wzniesieniu
w centralnej części wsi. Pod względem technicznym jest to obiekt jednonawowy, murowany
o dwuspadowym dachu. Jego wnętrze kryje m.in. późnobarokowy ołtarz. Kościół został włączony do rejestru zabytków w roku 1960. W Czapielsku istniał ponadto zamek krzyżacki,
który jednak rozebrano w latach 60. XX wieku.
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Fotografia 3 - Kościół p.w. św. Mikołaja w Czapielsku oraz zabytkowy dom mieszkalny
(dawna szkoła)

Autor: Michał Brodowicz

Tabela 29 - Zasoby dziedzictwa kulturowego we wsi Czapielsk
Lp.

Numer GEZ /
Numer rejestrowy

Adres

Obiekt

Datowanie

1

GEZ: 88/410
Rejestr: 170 (05.04.1960r.)

Czapielsk

Kościół filialny p. w. św.
Mikołaja Biskupa

XVIII wiek

2

79/410

Czapielsk

Kapliczka

przełom XIX i XX w.

3

86/410

Czapielsk

Budynek gospodarczy w
zespole podworskim

XIX wiek

4

87/410

Czapielsk

Budynek gospodarczy w
zespole podworskim

XIX wiek

5

89/410

Czapielsk

Aleja cmentarza poewangelickiego

XIX wiek

6

90/410

Czapielsk

Plebania

XIX wiek

7

91/410

Czapielsk

Park podworski

XX wiek

8

84/410

Czapielsk,
Jarzębinowa 7

Budynek gospodarczy

XIX wiek

9

85/410

Czapielsk,
Słonecznikowa 24

Dom mieszkalny

XIX wiek

10

83/410

Czapielsk,
Słonecznikowa 44

Dom mieszkalny

1913 rok

11

82/410

Czapielsk,
Słonecznikowa 58

Dom mieszkalny

XIX wiek

12

80/410

Czapielsk,
Słonecznikowa 60

Dom mieszkalny

1908 rok

13

81/410

Czapielsk,
Słonecznikowa 60

Budynek gospodarczy

1908 rok

Źródło: opracowanie własne na podstawie Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Kolbudy
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Jankowo Gdańskie
W Jankowie Gdańskim znajdują się jedynie 3 obiekty ujęte w Gminnej Ewidencji Zabytków.
Są nimi elementy zespołu dworskiego oraz kapliczka. Obiekty datowane są na przełom XIX i
XX wieku lub wiek XX. Ponadto we wsi istnieje cmentarz ewangelicki z II połowy XIX wieku.
Tabela 30 - Zasoby dziedzictwa kulturowego we wsi Jankowo Gdańskie
Lp.

Numer GEZ

Adres

Obiekt

Datowanie

1

92/410

Jankowo,
Conradiego 09

Oficyna w zespole
podworskim

XX wiek

2

93/410

Jankowo,
Conradiego 09

Park dworski

przełom XIX i XX w.

3

94/410

Jankowo,
Starzyńskiej 18

Kapliczka

przełom XIX i XX w.

Źródło: opracowanie własne na podstawie Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Kolbudy

Kolbudy
W Kolbudach znajduje się 37 obiektów ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków. Na zasób ten
składa się przede wszystkim zabudowa mieszkaniowa z wieków XIX i XX. We wsi można
wyróżnić cztery główne skupiska zabytków: okolice dworca kolejowego, plac Kaszubski oraz
ulice Przemysłową i Wybickiego.
Fotografia 4 - Dawny dworzec kolejowy w Kolbudach

Autor: Michał Brodowicz

Tabela 31 - Zasoby dziedzictwa kulturowego we wsi Kolbudy
Lp.

Numer GEZ

Adres

Obiekt

Datowanie

1

131/410

Kolbudy

Dworzec kolejowy

XX wiek

2

100/410

Kolbudy, Dworcowa

Dawny młyn

1868 rok

3

101/410

Kolbudy, Dworcowa

Zapora wodna przy młynie

1940 rok

4

95/410

Kolbudy, Dworcowa 3

Dom mieszkalny

XX wiek
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Lp.

Numer GEZ

Adres

Obiekt

Datowanie

5

96/410

Kolbudy, Dworcowa 3

Budynek gospodarczy w
zespole dworca kolejowego

XX wiek

6

97/410

Kolbudy, Dworcowa 4/6

Dom mieszkalny

XX wiek

7

98/410

Kolbudy, Dworcowa 4/6

Budynek gospodarczy w
zespole dworca kolejowego

XX wiek

8

99/410

Kolbudy, Dworcowa 7

Dom mieszkalny

XIX wiek

9

110/410

Kolbudy,
Kaszubski plac 3

Dom mieszkalny

1900 rok

10

111/410

Kolbudy,
Kaszubski plac 4

Dom mieszkalny

przełom XVIII i XIX w.

11

103/410

Kolbudy,
Kaszubski plac 5

Dom mieszkalny

1927 rok

12

104/410

Kolbudy,
Kaszubski plac 8

Dom mieszkalny

początek XX wieku

13

102/410

Kolbudy, Młyńska 6

Budynek gospodarczy

początek XX wieku

14

105/410

Kolbudy,
Przemysłowa 1

Dom mieszkalny

XX wiek

15

106/410

Kolbudy,
Przemysłowa 3

Dom mieszkalny

XIX wiek

16

107/410

Kolbudy,
Przemysłowa 5

Dom mieszkalny

XIX wiek

17

108/410

Kolbudy,
Przemysłowa 5

Budynek gospodarczy

XIX wiek

18

112/410

Kolbudy,
Staromłyńska 4/6

Dom mieszkalny

1912 rok

19

109/410

Kolbudy,
Staromłyńska 5

Dom mieszkalny

przełom XIX i XX w.

20

118/410

Kolbudy, Wybickiego

Dom mieszkalny

1900 rok

21

130/410

Kolbudy,
Wybickiego 7/9

Dom mieszkalny

1900 rok

22

116/410

Kolbudy, Wybickiego 15

Dom mieszkalny

1900 rok

23

117/410

Kolbudy, Wybickiego 17

Dom mieszkalny

początek XX wieku

24

113/410

Kolbudy,
Wybickiego 18/20

Dom mieszkalny

1932 rok

25

115/410

Kolbudy, Wybickiego 19

Dom mieszkalny

1923 rok

26

120/410

Kolbudy, Wybickiego 25

Dom mieszkalny

XX wiek

27

114/410

Kolbudy,
Wybickiego 26/28

Dom mieszkalny

1932 rok

28

122/410

Kolbudy, Wybickiego 27

Budynek gospodarczy

przełom XIX i XX w.
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Lp.

Numer GEZ

Adres

Obiekt

Datowanie

29

123/410

Kolbudy, Wybickiego 27

Dom mieszkalny

początek XX wieku

30

124/410

Kolbudy, Wybickiego 29

Budynek mieszkalny

XX wiek

31

125/210

Kolbudy, Wybickiego 29

Dom mieszkalny

XX wiek

32

128/410

Kolbudy, Wybickiego 40

Dom mieszkalny

1900 rok

33

119/410

Kolbudy, Wybickiego 42

Dom mieszkalny

1932 rok

34

121/410

Kolbudy, Wybickiego 44

Dom mieszkalny

XX wiek

35

126/210

Kolbudy, Wybickiego 48

Dom mieszkalny

1923 rok

36

127/410

Kolbudy, Wybickiego 50

Dom mieszkalny

XX wiek

37

129/410

Kolbudy,
Wybickiego 52/54

Dom mieszkalny

1902 rok

Źródło: opracowanie własne na podstawie Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Kolbudy

Kowale
Na zasób zabytkowy we wsi Kowale składają się przede wszystkim zabudowania mieszkalne
i gospodarcze z XIX oraz XX wieku. W Gminnej Ewidencji Zabytków ujęto 7 obiektów.
Fotografia 5 - Wartościowy dom mieszkalny w Kowalach

Autor: Michał Brodowicz

Tabela 32 - Zasoby dziedzictwa kulturowego we wsi Kowale
Lp.

Numer GEZ

Adres

Obiekt

Datowanie

1

136/410

Kowale

Transformator

początek XX wieku

2

137/410

Kowale, Kręta 4

Obora/chlewnia

XX wiek

3

138/410

Kowale, Kręta 4

Dom mieszkalny

XX wiek

4

133/410

Kowale, Pilotów 2

Dom mieszkalny

XIX wiek

5

134/410

Kowale, Pilotów 2

Budynek gospodarczy

XIX wiek

6

135/410

Kowale, Pilotów 10a

Dom mieszkalny

XIX wiek
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Lp.

Numer GEZ

Adres

Obiekt

Datowanie

7

132/410

Kowale, Starowiejska 1

Dom mieszkalny

XX wiek

Źródło: opracowanie własne na podstawie Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Kolbudy

Lisewiec
W Lisewcu zinwentaryzowano 7 obiektów zabytkowych. Są nimi przede wszystkim elementy
dawnego zespołu dworsko-folwarcznego. Mamy tutaj także do czynienia z cmentarzem
ewangelickim, datowanym na II połowę XX wieku.
Założenie dworsko-folwarczne jest niewielkie i stanowi zachodni skraj wsi. Oryginalnie składało się z części folwarcznej (największej), dworskiej i parkowej. Do dziś przetrwały zabudowania gospodarcze (skupione wokół dziedzińca) oraz pozostałości parku. Mimo zmian przestrzennych, które zaszły na obszarze zespołu w latach powojennych, pozostaje on istotnym
elementem krajobrazu, głównie dzięki zieleni parkowej.
Tabela 33- Zasoby dziedzictwa kulturowego we wsi Lisewiec
Lp.

Numer GEZ

Adres

Obiekt

Datowanie

1

143/410

Lisewiec

Brama w zespole
dworsko-folwarcznym

XIX wiek

2

144/410

Lisewiec

Park w zespole
dworsko-folwarcznym

połowa XIX wieku

3

145/410

Lisewiec

Kapliczka

1951 rok

4

139/410

Lisewiec 9

Dom mieszkalny

1910 rok

5

140/410

Lisewiec 14

Owczarnia w zespole
dworsko-folwarcznym

XIX wiek

6

141/410

Lisewiec 17

Rządcówka w zespole
dworsko-folwarcznym

XIX wiek

Lisewiec 18a

Budynek gospodarczy (stodoła) w zespole dworskofolwarcznym

XIX wiek

7

142/410

Źródło: opracowanie własne na podstawie Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Kolbudy

Lublewo Gdańskie
We wsi Lublewo Gdańskie znajduje się 27 obiektów zabytkowych. Są nimi w większości zabudowania mieszkalne i gospodarcze z wieków XIX i XX, skupione przy ulicach Wojska Polskiego i Wybickiego. We wschodniej części wsi zlokalizowany jest cmentarz ewangelicki
(obecnie katolicki), który założony został przypuszczalnie na przełomie wieków XVII i XVIII.
Kościół p. w. NMP Królowej Polski został wzniesiony na planie prostokąta w roku 1684 przy
głównej ulicy wsi w ramach odbudowy Lublewa po najeździe szwedzkim. Wcześniej istniała
w tym miejscu świątynia datowana na XV wiek. Architektura obiektu łączy w sobie cechy
gotyckie i barokowe. To jednonawowy kościół murowany z drewnianą wieżą. Od roku 1949
wpisany jest do rejestru zabytków. Świątyni towarzyszą plebania wraz z zabudowaniami gospodarczymi, które datuje się na XIX wiek.
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Do przestrzeni sakralnych w Lublewie zalicza się ponadto cmentarz parafialny (także przekształcony z ewangelickiego na katolicki), gdzie zachował się XIX-wieczny układ alei. W obrębie cmentarza znajduje się także neogotycka kaplica cmentarna, pochodząca z tego samego okresu.
Fotografia 6 - Kościół p.w. NMP Królowej Polski w Lublewie Gdańskim oraz jeden z
wartościowych domów mieszkalnych

Autor: Michał Brodowicz

Tabela 34 - Zasoby dziedzictwa kulturowego we wsi Lublewo Gdańskie
Lp.

Numer GEZ /
Numer rejestrowy

Adres

Obiekt

Datowanie

1

GEZ: 149/410
Rejestr: 22
(20.08.1949r.)

Lublewo

Kościół parafialny p.w.
NMP Królowej Polski

XIV wiek

2

163/410

Lublewo

Obora

XIX wiek

3

164/410

Lublewo

Dom mieszkalny

XIX wiek

4

165/410

Lublewo

Stodoła

XIX wiek

5

169/410

Lublewo

Układ alei na cmentarzu
katolickim

XIX wiek

6

170/410

Lublewo

Kaplica cmentarna

XIX wiek

7

171/410

Lublewo

Ogrodzenie kościoła
parafialnego

przełom XVII i XVIII w.
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Lp.

Numer GEZ /
Numer rejestrowy

Adres

Obiekt

Datowanie

8

146/410

Lublewo, Kościelna 6

Stodoła plebani

XX wiek

9

147/410

Lublewo, Kościelna 6

Budynek gospodarczy
plebani

XIX wiek

10

166/410

Lublewo, Kościelna 6

Plebania

XIX wiek

11

148/410

Lublewo, Kościelna 10

Budynek gospodarczy

XIX wiek

12

168/410

Lublewo, Krótka 1

Dom mieszkalny

1907 rok

13

150/410

Lublewo,
Wojska Polskiego 3

Dom mieszkalny

XX wiek

14

154/410

Lublewo,
Wojska Polskiego 4/6

Dom mieszkalny

XX wiek

15

151/410

Lublewo,
Wojska Polskiego 5

Dom mieszkalny

XIX wiek

16

153/410

Lublewo,
Wojska Polskiego 7

Dom mieszkalny

początek XX wieku

17

152/410

Lublewo,
Wojska Polskiego 10

Budynek gospodarczy

początek XX wieku

18

155/410

Lublewo,
Wybickiego 39

Budynek gospodarczy

przełom XIX i XX w.

19

157/410

Lublewo,
Wybickiego 49

Dom mieszkalny

1908 rok

20

167/410

Lublewo,
Wybickiego 54

Dom mieszkalny

XIX wiek

21

156/410

Lublewo,
Wybickiego 56

Dom mieszkalny

XIX wiek

22

184/410

Lublewo,
Wybickiego 56

Budynek mieszkalny

1886 rok

23

158/410

Lublewo,
Wybickiego 62

Dom mieszkalny

początek XX wieku

24

159/410

Lublewo,
Wybickiego 72

Dom mieszkalny

początek XX wieku

25

162/410

Lublewo,
Wybickiego 78

Dom mieszkalny

1900 rok

26

160/410

Lublewo,
Wybickiego 82

Dom mieszkalny

XIX wiek

27

161/410

Lublewo,
Wybickiego 82

Budynek gospodarczy

XIX wiek

Źródło: opracowanie własne na podstawie Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Kolbudy
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Łapino
W Łapinie znajdują się 22 zabytkowe obiekty. Na zasób ten składają się elementy zespołu
dworsko-parkowego, zespołu dworca kolejowego, zabytki techniki - elektrownia i budynki
fabryczne, a także obiekty mieszkalne i gospodarcze. Materialne dziedzictwo kulturowe wsi
zdominowane jest przez zabudowania pochodzące z XIX i XX wieku.
Dwór w Łapinie istniał już w II połowie XVI wieku, jednak istniejący obiekt został wzniesiony
pod koniec wieku XIX. Jest to budynek wolnostojący, o zróżnicowanej kubaturze, dwu- lub
trzykondygnacyjny (w zależności od części). Obiekt otacza park dworski z przełomu wieków
XIX i XX, a do całości założenia prowadzi żelazna brama.
Budynek elektrowni wodnej powstał w latach 20. XX wieku, dzięki czemu jest utrzymany w
stylistyce modernistycznej i przejawia cechy funkcjonalizmu. Jest on elementem składowym
większego zespołu, do którego zaliczają się również jaz burzowy, spust denny, zapora ziemna, zbiornik oraz kanały i rurociąg. To najwyżej położona elektrownia z siedmiu, które stanowią tzw. „Kaskadę Radunii”. We wnętrzu obiektu zachowały się dwie historyczne turbiny z
1925r.
Fotografia 7 - Elektrownia wodna Łapino
wraz z wartościowymi budynkami towarzyszącymi

Autor: Michał Brodowicz

Tabela 35 - Zasoby dziedzictwa kulturowego we wsi Łapino
Lp.

Numer GEZ

Adres

Obiekt

Datowanie

1

191/410

Łapino, Kmicica 6

Dom mieszkalny

XIX wiek

2

183/410

Łapino,
Sienkiewicza 41/43

Dom mieszkalny

przełom XIX i XX w.

3

172/410

Łapino,
Wołodyjowskiego

Dwór

XIX wiek

4

173/410

Łapino,
Wołodyjowskiego

Stajnia

przełom XIX i XX w.

5

192/410

Łapino,
Wołodyjowskiego

Park dworski

przełom XIX i XX w.

6

193/410

Łapino,
Wołodyjowskiego

Brama w zespole dworskoparkowym

XIX wiek
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Lp.

Numer GEZ

Adres

Obiekt

Datowanie

7

180/410

Łapino,
Wołodyjowskiego 2

Dom mieszkalny

1900 rok

8

181/410

Łapino,
Wołodyjowskiego 4

Budynek gospodarczy w
zespole dworca kolejowego

początek XX wieku

9

182/410

Łapino,
Wołodyjowskiego 4

Dom mieszkalny w zespole dworca kolejowego

XIX wiek

10

188/410

Łapino,
Wołodyjowskiego 6

Budynek

XIX wiek

11

194/410

Łapino,
Wołodyjowskiego 7

Budynek dawnego zakładu
przemysłu gumowego

XIX wiek

12

185/410

Łapino,
Wołodyjowskiego 9

Dom mieszkalny

1910 rok

13

186/410

Łapino,
Wołodyjowskiego 9

Budynek gospodarczy

1910 rok

14

187/410

Łapino,
Wołodyjowskiego 16

Budynek fabryki

początek XX wieku

15

189/410

Łapino,
Wołodyjowskiego 43

Dom mieszkalny

1936 rok

16

190/410

Łapino, Zagłoby

Elektrownia wodna

1927 rok

17

176/410

Łapino, Zagłoby 1b

Dom mieszkalny
(dawna stajnia)

początek XX wieku

18

177/410

Łapino, Zagłoby 3

Dom mieszkalny

1910 rok

19

178/410

Łapino, Zagłoby 7

Budynek gospodarczy

XX wiek

20

179/410

Łapino, Zagłoby 7

Dom mieszkalny

XIX wiek

21

174/410

Łapino, Zagłoby 16

Dom mieszkalny

XX wiek

22

175/410

Łapino, Zagłoby 18

Dom mieszkalny

1880 rok

Źródło: opracowanie własne na podstawie Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Kolbudy

Nowiny
W Gminnej Ewidencji Zabytków ujęto 5 obiektów ze wsi Nowiny. Są to domy mieszkalne i
towarzysząca im zabudowa gospodarcza. Zasób datowany jest na XIX i XX wiek.
Tabela 36 - Zasoby dziedzictwa kulturowego we wsi Nowiny
Lp.

Numer GEZ

Adres

Obiekt

Datowanie

1

195/410

Nowiny 45

Dom mieszkalny

1909 rok

2

196/410

Nowiny 46

Budynek gospodarczy
(obora)

1913 rok

3

197/410

Nowiny 50

Dom mieszkalny

XIX wiek
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Lp.

Numer GEZ

Adres

Obiekt

Datowanie

4

198/410

Nowiny 50

Budynek gospodarczy

XIX wiek

5

199/410

Nowiny 51

Dom mieszkalny

XIX wiek

Źródło: opracowanie własne na podstawie Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Kolbudy

Ostróżki
Trzy obiekty ze wsi Ostróżki ujęto w Gminnej Ewidencji Zabytków. Są nimi XIX-wieczne domy mieszkalne oraz powojenna kapliczka.
Tabela 37 - Zasoby dziedzictwa kulturowego we wsi Ostróżki
Lp.

Numer GEZ

Adres

Obiekt

Datowanie

1

202/410

Ostróżki

Kapliczka przydrożna

1946 rok

2

200/410

Ostróżki,
Konopnickiej 20

Dom mieszkalny

1880 rok

3

201/410

Ostróżki,
Mickiewicza 14

Dom mieszkalny

XIX wiek

Źródło: opracowanie własne na podstawie Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Kolbudy

Otomin
Zasób zabytkowy na obszarze wsi Otomin stanowią trzy obiekty pochodzące z początku XX
wieku. Na terenie wsi w II połowie XX wieku umiejscowiony został cmentarz ewangelicki.
Tabela 38 - Zasoby dziedzictwa kulturowego we wsi Otomin
Lp.

Numer GEZ

Adres

Obiekt

Datowanie

1

205/410

Otomin, Radosna 1

Dom mieszkalny

początek XX wieku

2

203/410

Otomin, Słoneczna

Transformator

początek XX wieku

3

204/410

Otomin, Słoneczna

Leśniczówka

1909 rok

Źródło: opracowanie własne na podstawie Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Kolbudy

Pręgowo Górne
Zabytkową tkanką Pręgowa są przede wszystkim obiekty sakralne: kościół p.w. Bożego Ciała, plebania oraz cmentarze. Wartościowa zabudowa mieszkalna pochodzi głównie z XX
wieku. Tutejszy cmentarz przykościelny pochodzi prawdopodobnie z XVII wieku. Natomiast
cmentarz parafialny, datuje się na rok 1875.
Zespół kościoła p. w. Bożego Ciała jest jednym z ważniejszych elementów materialnego
dziedzictwa kulturowego gminy Kolbudy. Świątynia została wzniesiona na środku wsi w XIV
wieku. To obiekt murowany, oparty o plan prostokąta, masywny w charakterze, o stylistyce
gotyckiej. Podobnie, jak w przypadku kościoła w Lublewie, materiałem budulcowym wieży tej
świątyni jest drewno. Samą wieżę wzniesiono jednak później - około XVIII wieku. Do świątyni
przylega cmentarz z wartościowym XIX-wiecznym nagrobkiem. Całość otaczają drzewa i
historyczny kamienny mur datowany na XVII wiek. Kościół od roku 1962 figuruje w rejestrze
zabytków.
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Fotografia 8 - Kościół p.w. Bożego Ciała w Pręgowie Górnym, zabytkowa plebania
oraz nowy budynek świetlicy

Autor: Michał Brodowicz

Tabela 39 - Zasoby dziedzictwa kulturowego we wsi Pręgowo
Lp.

Numer GEZ /
Numer rejestrowy

Adres

Obiekt

Datowanie

1

GEZ: 206/410
Rejestr: 292 (06.08.1962r.)

Pręgowo

Kościół parafialny p.w.
Bożego Ciała

XIV wiek

2

207/410

Pręgowo

Nagrobek na cmentarzu
przykościelnym

1881 rok

3

209/410

Pręgowo

Ogrodzenie kościoła
parafialnego i cmentarza
przykościelnego

XVIII wiek

4

210/410

Pręgowo

Ogrodzenie cmentarza
poewangelickiego

XVIII wiek

5

211/410

Pręgowo

Budynek gospodarczy
plebani I

XIX wiek

6

212/410

Pręgowo

Budynek gospodarczy
plebani II

XIX wiek

7

213/410

Pręgowo

Plebania

I połowa XIX wieku

8

214/410

Pręgowo

Dom mieszkalny

I połowa XIX wieku

9

219/219

Pręgowo

Figura św. Nepomucena

1777 rok
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Lp.

Numer GEZ /
Numer rejestrowy

Adres

Obiekt

Datowanie

10

208/410

Pręgowo,
Bukowskiego

Układ alei na cmentarzu
katolickim

XIX wiek

11

215/410

Pręgowo,
Bukowskiego 20a

Dom mieszkalny

XX wiek

12

217/410

Pręgowo,
Bukowskiego 38

Dom mieszkalny

XX wiek

13

218/410

Pręgowo,
Strażacka 27

Dom mieszkalny

XX wiek

14

216/410

Pręgowo,
Strażacka 28

Dom mieszkalny

XIX wiek

Źródło: opracowanie własne na podstawie Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Kolbudy

Źmijewo
Gminna Ewidencja Zabytków Gminy Kolbudy wskazuje na jeden obiekt zabytkowy we wsi
Żmijewo: dom mieszkalny z przełomu XIX i XX wieku.
Tabela 40 - Zasoby dziedzictwa kulturowego we wsi Żmijewo
Lp.

Numer GEZ

Adres

Obiekt

Datowanie

1

220/410

Żmijewo 104

Dom mieszkalny

przełom XIX i XX w.

Źródło: opracowanie własne na podstawie Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Kolbudy

5.4.3. Stanowiska archeologiczne
Na terenie gminy znajduje się 112 stanowisk archeologicznych, z czego 16 wpisano do rejestru zabytków. Ich lokalizację przedstawiono na Schemacie 1.2 - Uwarunkowania środowiska
kulturowego.
Tabela 41 - Stanowiska archeologiczne na terenie gminy Kolbudy
Nr
strefy

Miejscowość

Rodzaj obiektu

Chronologia

1

Lublewo
Gdańskie

punkt osadniczy

wczesne i późne
średniowiecze

2

Lublewo
Gdańskie

osada otwarta

wczesna epoka żelaza
i wczesne średniowiecze

3

Lublewo
Gdańskie

ślad osadniczy

wczesne średniowiecze

4

Lublewo
Gdańskie

punkt osadniczy

5
6
7
8

Bąkowo
Bąkowo
Bąkowo
Bąkowo

cmentarzysko
osada
osada otwarta
ślad osadniczy

wczesna epoka żelaza
oraz wczesne i późne
średniowiecze
wczesna epoka żelaza
wczesna epoka żelaza
obiekt wielokulturowy
obiekt wielokulturowy
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wczesna epoka żelaza i
okres średniowieczny
wczesna epoka żelaza

9

Bąkowo

punkt osadniczy

10

Bąkowo

ślad osadniczy

11

Bąkowo

osada otwarta

wczesne i późne
średniowiecze

12

Bąkowo

osada otwarta

wczesne i późne
średniowiecze

13

Otomin

grodzisko

wczesne średniowiecze

14
15

Otomin
Otomin

punkt osadnictwa
punkt osadnictwa

obiekt wielokulturowy
wczesne średniowiecze

16

Otomin

punkt osadnictwa

obiekt wielokulturowy

17

Kowale

ślad osadnictwa

18

Kowale

ślad osadnictwa

okres średniowieczny
wczesna epoka żelaza
i wczesne średniowiecze

19

Jankowo

osada

wczesna epoka żelaza
i wczesne średniowiecze

20

Jankowo

osada

wczesna epoka żelaza

21

Bielkowo

ślad osadnictwa

22

Bielkówko

osada

23

Bielkówko

osada

24

Bielkówko

ślad osadnictwa

25

Pręgowo

grodzisko

wczesne średniowiecze

26

Pręgowo

cmentarzysko
płaskie

wczesna epoka żelaza

27
28

Ostróżki
Ostróżki
Buszkowy
Dolne
Buszkowy
Górne

ślad osadnictwa
punkt osadnictwa

wczesna epoka żelaza
obiekt wielokulturowy

punkt osadnictwa

obiekt wielokulturowy

ślad osadnictwa

wczesne i późne
średniowiecze

29
30
31

Kolbudy

32
33
34

Kolbudy
Kolbudy
Kolbudy

cmentarzysko
płaskie
ślad osadnictwa
ślad osadnictwa
2 kurhany

Wpis do rejestru zabytków
- decyzja Nr 453/Archeol z
dnia 28.04.1976
Wpis do rejestru zabytków
- decyzja Nr 453/Archeol z
dnia 28.04.1976
Wpis do rejestru zabytków
- decyzja Nr 003/Archeol z
dnia 29.07.1959

Wpis do rejestru zabytków
- decyzja Nr 282/Archeol z
dnia 21.04.1976
parcelacje

Wpis do rejestru zabytków
- Nr 451/Archeol z dnia
28.12.1990
Wpis do rejestru zabytków
- Nr 452 z dnia 28.12.1990
/parcelacja części stanowiska

wczesna epoka żelaza
i wczesne średniowiecze
wczesna epoka żelaza
i wczesne średniowiecze
wczesne średniowiecze
wczesna epoka żelaza
i późne średniowiecze

wczesna epoka żelaza
wczesna epoka żelaza
wczesna epoka żelaza
nieokreślona
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35
36

Buszkowy
(Dolinka)
Buszkowy
(Dolinka)

punkt osadniczy

wczesna epoka żelaza
(?)

ślad osadnictwa

młodsza epoka kamienia

37

Czapielsko

osada

młodsza epoka kamienia
i wczesna epoka żelaza

38

Czapelsko

cmentarzysko
płaskie

wczesna epoka żelaza

39

Kowale

punkt osadnictwa

40

Kowale

osada (?)

41

Kowale

osada

42

Kowale

osada

43

Janikowo

osada (?)

44

Jankowo

ślad osadnictwa

45

Kowale

osada

46

Kowale

ślad osadnictwa

47
48

Kowale
Kowale

cmentarzysko (?)
ślad osadnictwa

49

Bąkowo

ślad osadnictwa

wczesna epoka żelaza
późne średniowiecze

50

Bąkowo

punkt osadnictwa

wczesna epoka żelaza

51

Bąkowo

osada

obiekt wielokulturowy

52

Bąkowo

osada

obiekt wielokulturowy

53

Bąkowo

osada

wczesna epoka żelaza

54

Bąkowo

osada

okres nowożytny

55

Bąkowo

punkt osadnictwa

56

Bąkowo

ślad osadnictwa

57
58
59
60
61

Bąkowo
Bąkowo
Bąkowo
Bąkowo
Bąkowo

kopalnia bursztynu
punkt osadnictwa
punkt osadnictwa
osada (?)
osada (?)

Wpis do rejestru zabytków
- decyzja Nr 345/Archeol z
dnia 19.10.1978

wczesna epoka żelaza
i wczesne średniowiecze
wczesna epoka żelaza
wczesna epoka żelaza
i wczesne średniowiecze
okres wpływów rzymskich (?)
wczesna epoka żelaza
wczesna epoka żelaza
i późne średniowiecze
obiekt wielokulturowy
wczesna epoka żelaza
i okres nowożytny
wczesna epoka żelaza
wczesna epoka żelaza

wczesne i późne
średniowiecze
wczesne i późne
średniowiecze
okres nowożytny
późne średniowiecze
późne średniowiecze
wczesna epoka żelaza
wczesna epoka żelaza
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Wpis do rejestru zabytków
- decyzja Nr 454/Archeol z
dnia 28.12.1990
Wpis do rejestru zabytków
- decyzja Nr 454/Archeol z
dnia 28.12.1990
Wpis do rejestru zabytków
- decyzja Nr 454/Archeol z
dnia 28.12.1990
Wpis do rejestru zabytków
- decyzja Nr 454/Archeol z
dnia 28.12.1990
Wpis do rejestru zabytków
- decyzja Nr 454/Archeol z
dnia 28.12.1990
Wpis do rejestru zabytków
- decyzja Nr 454/Archeol z
dnia 28.12.1990
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62

Bąkowo

punkt osadnictwa

obiekt wielokulturowy

63

Bąkowo

osada (?)

obiekt wielokulturowy

64

Bąkowo

osada

późne średniowiecze

65

Bąkowo

osada

późne średniowiecze

66

Bąkowo

punkt osadnictwa

wczesna epoka żelaza
i późne średniowiecze

67

Bąkowo

osada

wczesna epoka żelaza
i późne średniowiecze

68
69
70

Bąkowo
Jankowo
Jankowo

punkt osadnictwa
osada (?)
osada

71

Bąkowo

ślad osadnictwa

72

Bąkowo

osada

wczesna epoka żelaza

73

Bąkowo

osada

wczesna epoka żelaza

74

Bąkowo

osada (?)

późne średniowiecze

75

Bąkowo

punkt osadnictwa

obiekt wielokulturowy

76

Bąkowo

ślad osadnictwa

77

Bąkowo

ślad osadnictwa

78

Bąkowo

punkt osadnictwa

79
80
81

Bąkowo
Lubiewo
Lubiewo

ślad osadnictwa
osada (?)
ślad osadnictwa

obiekt wielokulturowy
wczesne i późne
średniowiecze
wczesne i późne
średniowiecze
obiekt wielokulturowy
obiekt wielokulturowy
obiekt wielokulturowy

82

Lubiewo

osada

wczesna epoka żelaza

83
84

Bielkowo
Lubiewo

punkt osadnictwa
osada (?)

85

Bielkowo

osada (?)

86
87

Bielkówko
Bielkówko

punkt osadnictwa
ślad osadnictwa

wczesna epoka żelaza
wczesna epoka żelaza
wczesna epoka żelaza i
późne średniowiecze
późne średniowiecze
epoka kamienia

Wpis do rejestru zabytków
- decyzja Nr 453/Archeol z
dnia 28.04.1976
Wpis do rejestru zabytków
- decyzja Nr 453/Archeol z
dnia 28.04.1976
Wpis do rejestru zabytków
- decyzja Nr 453/Archeol z
dnia 28.04.1976
Wpis do rejestru zabytków
- decyzja Nr 453/Archeol z
dnia 28.04.1976
Wpis do rejestru zabytków
- decyzja Nr 453/Archeol z
dnia 28.04.1976
Wpis do rejestru zabytków
- decyzja Nr 453/Archeol z
dnia 28.04.1976

wczesna epoka żelaza
wczesna epoka żelaza
wczesna epoka żelaza
młodsza epoka kamienia
i wczesna epoka żelaza
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Wpis do rejestru zabytków
- decyzja Nr 453/Archeol z
dnia 28.04.1976
Wpis do rejestru zabytków
- decyzja Nr 453/Archeol z
dnia 28.04.1976
Wpis do rejestru zabytków
- decyzja Nr 453/Archeol z
dnia 28.04.1976
Wpis do rejestru zabytków
- decyzja Nr 453/Archeol z
dnia 28.04.1976

parcelacja
parcelacja (teren w części
zabudowany)
parcelacja
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i późne średniowiecze
88

Bielkówko

obiekt wielokulturowy
punkt osadnictwa
obozowisko
młodsza epoka kamienia
i punkt osadnictwa
i późne średniowiecze
wczesna epoka żelaza
osada (?)
wczesna epoka żelaza
ślad osadnictwa
młoda epoka kamienia
ślad osadnictwa
wczesna epoka żelaza
ślad osadnictwa
późne średniowiecze /
ślad osadnictwa
okres nowożytny
okres nowożytny
ślad osadnictwa
młodsza epoka kamienia
ślad osadnictwa
młodsza epoka kamienia
ślad osadnictwa
wczesna epoka żelaza
ślad osadnictwa
młodszy okres przedcmentarzysko
rzymski i okres wpływów
płaskie
rzymskich
wczesne średniowiecze
osada
obiekt wielokulturowy
punkt osadnictwa
wczesna epoka żelaza
ślad osadnictwa
obiekt wielokulturowy
ślad osadnictwa
okres nowożytny
punkt osadnictwa
wczesna epoka żelaza
osada

89

Bielkówko

90
91
92
93

Jankowo
Otomin
Otomin
Otomin

94

Otomin

95
96
97
98

Otomin
Kowale
Kowale
Kowale

99

Lublewo

100
101
102
103
104
105

Kowale
Bąkowo
Bąkowo
Kowale
Kowale
Bielkówko

106

Bielkówko

punkt osadniczy

wczesne średniowiecze

107

Bielkówko

osada

wczesne średniowiecze
średniowiecze

108

Bielkówko

osada

wczesne średniowiecze
średniowiecze

109

Bielkówko

punkt osadniczy

obiekt wielokulturowy

110

Bielkówko

osada

wczesna epoka żelaza

111

Bielkówko

punkt osadniczy

średniowiecze

112

Bielkówko

osada

wczesna epoka żelaza

parcelacja
częściowa parcelacja

parcelacja
parcelacja

wykreślony

Badania powierzchniowe
w ramach AZP ark. 14-43
Badania powierzchniowe
w ramach AZP ark. 14-43
Badania powierzchniowe
w ramach AZP ark. 14-43
Badania powierzchniowe
w ramach AZP ark. 14-43
Badania powierzchniowe
w ramach AZP ark. 14-43
Badania powierzchniowe
w ramach AZP ark. 14-43
Badania powierzchniowe
w ramach AZP ark. 14-43

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Muzeum Archeologicznego w Gdańsku

5.4.4. Strefy ochrony konserwatorskiej wyznaczone w obowiązujących miejscowych
planach zagospodarowania przestrzennego
Strefy te wyznaczono w kilku miejscowościach objętych obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Obejmują one owalnicowy układ przestrzenny centrum Kowal, obszary centralne Jankowa Gdańskiego, Bielkówka I Ostróżek. Dwie strefy
znajdują się w Lublewie Gdańskim obejmując zachodnią część obszaru centralnego miejscowości oraz cmentarz. Ponadto w granicach stref znajduje się większość zabudowy Kolbud, a także obszar otwarty pomiędzy Lublewem Gdańskim i Bielkowem. Głównym celem
tworzenia stref jest ochrona najcenniejszych elementów historycznej struktury przestrzennej i
harmonijne kształtowanie współczesnych elementów zabudowy. Zazwyczaj te instrumenty
planistyczne wykorzystywane są w zakresie wprowadzania konieczności uzgadniania pro-
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wadzonych prac inwestycyjnych na danym terenie z właściwym konserwatorem zabytków.
Jednakże często wskazywane są także bardziej szczegółowe zasady zagospodarowania
terenu. Zawarte są one w zapisach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
i dotyczą przede wszystkim:
• projektowania nowej zabudowy o odpowiednio wysokim standardzie materiałowotechnologicznym, w oparciu o projekty nawiązujące do lokalnej i regionalnej tradycji
budowlanej;
• zachowania układów komunikacyjnych i historycznych planów wsi;
• zachowania czytelności granic historycznej zwartej zabudowy wiejskiej;
• ochrony i uzupełniania historycznej zieleni (zwłaszcza wzdłuż dróg);
• ochrony historycznych nawierzchni komunikacyjnych, elementów małej architektury i
ogrodzeń.
Rozmieszczenie obowiązujących stref przedstawiono na Schemacie 1.2.
Tabela 42 - Zestawienie ustaleń dla stref ochrony konserwatorskiej wyznaczonych
w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego
w gminie Kolbudy
Nr

Miejscowość

1.

Kowale

3.

Jankowo

4.

Bąkowo

Uchwała

Ustalenia

Wszelkie działania inwestycyjne w strefie ochrony konserwatorskiej
XXVIII/252
układu ruralistycznego wsi Kowale wymagają uzgodnienia z odpo/2005
wiednim Konserwatorem Zabytków zgodnie z przepisami szczegó25.10.2005
łowymi.
XIV/104
W planie nie uwzględniono fragmentu strefy ochrony konserwator/2011
skiej.
25.10.2011
Wszelkie działania inwestycyjne w strefie ochrony konserwatorskiej
XXIX/258
układu ruralistycznego wsi Jankowo wymagają uzgodnienia z odpo/2005
wiednim Konserwatorem Zabytków zgodnie z przepisami szczegó06.12.2005
łowymi.
XXXVI/328 Wszelkie działania inwestycyjne w obrębie strefy bezpośredniej
ochrony konserwatorskiej zespołu dworsko - folwarcznego z parkiem
/2006
19.09.2006 podworskich w Bąkowie wymagają uzgodnienia Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków.
Działania inwestycyjne (…) należy realizować w nawiązaniu do historycznego układu folwarku oraz z zastosowaniem form architektonicznych osadzonych w tradycji zabudowy dworskiej.
Ochronie podlegają wszystkie budynki, obiekty i urządzenia o walorach historyczno - kulturowych, w tym wszelkie relikty przestrzenno widokowe założenia parkowego oraz zachowane elementy małej
architektury, aleje, otwarcia widokowe, zieleń, ukształtowanie terenu,
urządzenia hydrotechniczne i inżynieryjne, śluzy, oczka i cieki wodne.
Rozebrane obiekty o walorach historyczno - kulturowych zlokalizowane na obszarze bezpośredniej ochrony konserwatorskiej (których
rozbiórka była dopuszczona na podstawie ekspertyzy przedrozbiórkowej oraz dokumentacji architektonicznej inwentaryzacyjnej ze
względu na zagrożenie zdrowia i mienia ludzi) należy odtworzyć w
oparciu o sporządzoną wcześniej dokumentację. Zlokalizowane w
obszarze strefy historyczne bramy wjazdowe, kapliczki oraz krzyże
przydrożne należy chronić oraz zachować ze względu na wartość
historyczną i kulturową.

104

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KOLBUDY
TOM I - UWARUNKOWANIA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KOLBUDY
5.

Lublewo

6.

Bielkówko

7.

Ostróżki

XXXVI/328 Wszelkie działania w obrębie bezpośredniej strefy ochrony konserwatorskiej zespołu ruralistycznego wsi Lublewo wymagają uzgodnie/2006
19.09.2006 nia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Działania inwestycyjne w obrębie strefy należy realizować w nawiązaniu do historycznego układu cmentarza.
Ochronie podlegają wszystkie budynki, obiekty i urządzenia o walorach historyczno - kulturowych, zagospodarowanie zielenią, nawierzchnie i układ ciągów komunikacyjnych, ogrodzenia.
Wszelkie działania inwestycyjne w obiektach o walorach historyczno
- kulturowych wymagają zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków.
Działania inwestycyjne w strefie bezpośredniej i pośredniej strefy
ochrony konserwatorskiej zespołu ruralistycznego wsi Lublewo wymagają uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
Działania inwestycyjne (…) należy realizować w nawiązaniu do historycznego układu ruralistycznego.
Ochronie podlegają budynki o walorach historyczno - kulturowych
oraz inne zachowane obiekty i urządzenia o walorach historyczno kulturowych, a także historyczne podziały własnościowe oraz historyczne nasadzenia zielenią.
XXIII/177 W granicach strefy ochrony konserwatorskiej zespołu ruralistycznego
wsi Bielkówko działania w obrębie obiektów zabytkowych wymagają
/2009
27.01.2009 uzgodnienia z właściwym konserwatorem zabytków zgodnie z przepisami odrębnymi.
W strefie ochrony konserwatorskiej obowiązują następujące zasady:
• należy uwzględniać historyczne formy zagospodarowania
• zachowanie najcenniejszych elementów historycznej struktury
przestrzennej i w sposób harmonijny kształtowanie współczesnych
elementów zabudowy z poszanowaniem przestrzenno architektonicznych wartości historycznego zagospodarowania
• kontynuacja występujących historycznie tradycji budowlanych w
nowej zabudowie
• projektowanie nowej zabudowy o dobrym standardzie materiałowym i technologicznym, w oparciu o projekty nawiązujące do tradycji budowlanej miejscowości i regionu
• nową zabudowę pod względem linii zabudowy, skali gabarytów,
usytuowania i formy dachu kształtować w nawiązaniu do tradycji
historycznych i regionalnych
• zalecane proporcje rzutu dla nowej zabudowy mieszkaniowej:
1:1,5 do 1:2,5
• ochrona i uzupełnienie historycznej zieleni, w szczególności
wzdłuż dróg oraz zieleni wysokiej związanej z historycznymi siedliskami
• ochrona historycznych nawierzchni komunikacyjnych oraz elementów małej architektury, w tym ogrodzeń
• zachowanie układu komunikacyjnego i historycznego planu wsi
• zachowanie czytelności granic historycznej zwartej zabudowy
wiejskiej
Inwestycje zlokalizowane w strefie ochrony konserwatorskiej dzieVIII/62
dzictwa kulturowego (…) należy uzgodnić z właściwym konserwato/2007
11.09.2007 rem zabytków.
Kształtowanie struktury przestrzennej w strefie ochrony konserwatorskiej:
• nowe budynki (…) należy projektować i budować w charakterze,
formie i skali historycznych domów mieszkalnych wsi Ostróżki, nie
dotyczy elementów infrastruktury technicznej
• poziom parteru nowo wznoszonych budynków (0,00) maksymalnie
0,5 m nad poziomem terenu
• nowe obiekty należy wznosić w oparciu o tradycyjne materiały
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8.

Bielkowo

9.

Kolbudy

budowlane jak drewno, cegła, cynk, kamień polny, dachówka ceramiczna lub cementowa w kolorach naturalnych dla dachówki ceramicznej. W przypadku obiektów gospodarczych dopuszcza się
blachodachówkę w kolorach naturalnych dla dachówki ceramicznej
• zakaz lokalizacji i instalacji wszelkich reklam i nośników reklamowych z wyłączeniem szyldów informacyjnych o prowadzonej działalności usługowej w miejscu jej prowadzenia
• zakaz stosowania ogrodzeń murowanych pełnych oraz prefabrykowanych z elementów betonowych
W strefie ochrony konserwatorskiej historyczne podziały na działki,
przylegające do historycznego układu drogowego podlegają ochronie. Dopuszcza się podziały wtórne pod rygorem zachowania podziałów historycznych.
Podczas realizowania prac ziemnych winny być prowadzone stałe
XLII/270
nadzory architektoniczne. Konieczność zaopiniowania przez Mu/2002
28.08.2002 zeum Archeologiczne w Gdańsku i uzgodnienia z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Gdańsku.
Należy ochroną objąć rzeźbę terenu oraz kreować nową zabudowę
w kontekście istniejących zabytkowych założeń architektoniczno inżynierskich (zespół podworski Bielkowo, zespół urządzeń hydrotechnicznych rzeki Raduni).
W granicach strefy ochrony konserwatorskiej wszelkie działania w
VI/35
obrębie obiektów zabytkowych oraz projekty budowlane wymagają
/2011
29.03.2011 uzgodnień z właściwym terenowo konserwatorem zabytków.
W strefie ochrony konserwatorskiej obowiązują poniższe zasady:
• uwzględnienie historycznych form zagospodarowania,
• zachowanie najcenniejszych elementów historycznej struktury
przestrzennej i w sposób harmonijny kształtowanie współczesnych
elementów zabudowy z poszanowaniem przestrzennoarchitektonicznych wartości historycznego zagospodarowania,
• kontynuowanie występujących historycznie tradycji budowlanych
w nowej zabudowie,
• projektowanie nowej zabudowy o dobrym standardzie materiałowymi technologicznym, w oparciu i projekty nawiązujące do tradycji budowlanej miejscowości i regionu,
• kształtowanie nowej zabudowy w nawiązaniu do tradycji historycznych i regionalnych, pod względem linii zabudowy, skali, gabarytów oraz usytuowania i formy dachu,
• projektowanie nowej zabudowy mieszkaniowej o proporcjach rzutu
1:1,5 do 1:2,5
• uzupełnianie oraz ochrona historycznej zieleni, w szczególności
wzdłuż dróg oraz zieleni wysokiej związanej z historycznymi siedliskami,
• zachowanie układu komunikacyjnego i historycznego planu wsi,
• zachowanie czytelności granic historycznej zwartej zabudowy
wiejskiej

Źródło: opracowanie własne - na podstawie obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Kolbudy
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6. Stan zagospodarowania terenów
6.1. Struktura osadnicza
Sieć osadniczą gminy Kolbudy tworzy 15 wsi sołeckich oraz 5 przysiółków. Wsie to: Babidół,
Bąkowo, Bielkowo, Bielkówko, Buszkowy Górne, Czapielsk, Jankowo Gdańskie, Lisewiec,
Lublewo Gdańskie, Łapino, wieś gminna Kolbudy, Kowale, Pręgowo Górne, Ostróżki i Otomin, natomiast przysiółki to: Miechucińskie Chrusty, Nowiny, Żmijewo, Gołąbkowo i Krymki.
Główne osie struktury osadniczej tworzą droga wojewódzka nr 221 przebiegająca przez środek gminy z północnego-wschodu na południowy-zachód oraz droga krajowa S6 (Obwodnica
Trójmiejska) położona w północno-wschodniej części gminy, biegnąca z południowegowschodu na północny-zachód. W rejonie skrzyżowana obu dróg zlokalizowane są wsie Kowale i Jankowo Gdańskie, natomiast wzdłuż drogi nr 221 położone są Bąkowo, Lublewo
Gdańskie i Kolbudy oraz - nieco odsunięte - Łapino, Babidół i Czapielsk, a wzdłuż drogi S6
(także odsunięty) leży Otomin.
Uzupełniającymi osiami struktury osadniczej są drogi powiatowe nr 2202G (relacji Lublewo Bielkówko - Straszyn), nr 2203G (relacji Kolbudy - Pręgowo - Zaskoczyn) i nr 2204G (relacji
Czapielsk - Domachowo). Wzdłuż drogi nr 2202G położone są wsie Bielkowo i Bielkówko,
wzdłuż drogi nr 2203G leżą wsie Pręgowo Górne (i Dolne) i - nieco odsunięte od drogi - wsie
Lisewiec i Ostróżki, a wzdłuż drogi nr 2204G usytuowana jest wieś Buszkowy Górne (i Dolne).
Najbardziej zurbanizowana jest centralna i północno-wschodnia część gminy. Obszar północno-zachodni i zachodni zajmują głównie duże kompleksy leśne, z wsiami leżącymi pośród lasów, a część południowo-wschodnia ma charakter rolniczy.

6.2. Struktura przestrzenna i stan ładu przestrzennego
6.2.1. Wieś Babidół (i przysiółek Nowiny)
Wieś Babidół, wraz z przysiółkiem Nowiny, położona jest w zachodniej części gminy, przy
granicy z wsią gminną Kolbudy. Jest to niewielka wioska malowniczo położona wśród pól
otoczonych lasami z zabudowaniami ulokowanymi wzdłuż krętej drogi.
Babidół posiada, rzadko dziś spotykany, historyczny, zwarty układ urbanistyczno - architektoniczny wsi ulicowej, z budynkami mieszkalnymi usytuowanymi wzdłuż ulicy, zabudowaniami gospodarczymi i inwentarskimi nieco w głębi oraz sadami i ogrodami na tyłach posesji.
W Babidole zachowane są: historyczna wielkość wsi, czytelny układ dróg (do Pręgowa,
przez Nowiny do Kolbud oraz do Ostróżek i Buszków Dolnych), skala urbanistyczna i architektoniczna zabudowy, forma zabudowy, a także część historycznej zabudowy i znaczna
część podziałów parcelacyjnych (z działkami o nieregularnych kształtach, wpisującymi się w
urozmaicone ukształtowanie terenu).
Podobnie przysiółek Nowiny nadal posiada historyczny układ urbanistyczny wsi o charakterze ulicówki, z zachowanym układem dróg, skalą wsi oraz częścią zabudowy i podziałów
parcelacyjnych.
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Problemem, który występuje zarówno we wsi Babidół jak i w przysiółku Nowiny jest pojawienie się wtórnej parcelacji oraz nowej zabudowy poza granicami historycznego układu przestrzennego, w formie rozproszonej, na otaczających wieś polach albo w głębi poszczególnych posesji, bez związku z istniejącą linią zabudowy, a ponadto wprowadzanie współczesnych form zabudowy i zagospodarowania terenu. Sytuacja ta zagraża bezpowrotnym zniszczeniem zachowanych, historycznych walorów przestrzennych wsi Babidół i przysiółka Nowiny oraz uniemożliwia zachowanie ładu przestrzennego, zwłaszcza, że na obszarze tym nie
obowiązuje żaden plan zagospodarowania przestrzennego i nowa zabudowa powstaje w
oparciu o decyzje o warunkach zabudowy.
6.2.2. Wieś Bąkowo (i przysiółek Gołąbkowo)
Wieś Bąkowo usytuowana jest w centralno-wschodniej części gminy, w obrębie Lublewo
Gdańskie. Wieś ta, jako nieliczna w ciągu drogi nr 221 (Gdańsk-Kościerzyna), zachowała
małą skalę urbanistyczną z dominującym założeniem dworskim. W Bąkowie zachował się
historyczny układ dróg, obejmujący: drogę Kolbudy-Kowale (droga wojewódzka nr 221) oraz
drogi do Straszyna (z zachowaną nawierzchnią brukową), Otomina, Jankowa i Sulmina.
Wzdłuż starych dróg miejscami zachowały się relikty starodrzewu.
Centralną część wsi zajmuje zabytkowy kompleks majątku Bąkowo, z parkiem i budynkami
gospodarczo-inwentarskimi. Jest on obecnie w dużej mierze zdegradowany. Dawne budynki
są w bardzo złym stanie technicznym, dwór nie istnieje, a nowe budynki, które powstały na
terenie zespołu, są przeważnie bezwartościowe i doprowadziły do zniszczenia historycznego
założenia. Teren parku dworskiego jest zaniedbany a drzewostan wymaga zabiegów pielęgnacyjnych. Na wschód od majątku Bąkowo zlokalizowany jest stary cmentarz ewangelicki
ze starodrzewem i aleją prowadzącą do niego od strony dworu.
Zabudowa wsi położona jest wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 221, po północno-wschodniej i
zachodniej stronie zespołu dworskiego. Część północno-wschodnią tworzy dość zwarty zespół przeważnie współczesnej zabudowy wielorodzinnej (domy dla pracowników dawnego
PGR w majątku Bąkowo), zagrodowej, jednorodzinnej oraz usługowej. Z kolei w części zachodniej występują pojedyncze zabudowania przedwojenne oraz powstaje nowa zabudowa
jednorodzinna.
Niestety dziedzictwo kulturowe Bąkowa ulega stopniowemu zniszczeniu. Przyczynia się do
tego postępująca degradacja założenia dworskiego, pojawienie się nowej zabudowy w bezpośrednim sąsiedztwie majątku, a także powstawanie nowych zespołów zabudowy wzdłuż
drogi nr 221 (w oparciu o obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego)
co prowadzi do stopniowego zlania się w jeden organizm odrębnych jednostek osadniczych
(Kowal, Bąkowa, Lublewa, Kolbud).
Przysiółek Gołąbkowo, położony przy drodze Bąkowo-Straszyn, jest obszarem praktycznie
zdegradowanym, obejmującym ruiny siedliska i tor motocrossowy.
Dalej przy tej samej drodze w kierunku południowo-wschodnim zlokalizowany jest niezwykle
wartościowy, zachowany kompleks Elektrowni Wodnej Straszyn z 1910r. wchodzący w skład
systemu elektrowni wodnych na Raduni, z urządzeniami wodnymi i inżynierskimi oraz budynkami gospodarczymi, administracyjnymi i mieszkalnymi. Obok powstał nowy zespół hotelowy, który mimo ciekawej formy architektonicznej narusza strukturę przestrzenną starego
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kompleksu elektrowni. Pod drugiej stronie drogi z Bąkowa znajduje się Ujęcie Wody Straszyn, które mimo, iż zajmuje znaczny obszar, jednak nie jest widoczne od strony starej elektrowni.
Z kolei po południowej stronie drogi z Bąkowa do Jankowa Gdańskiego, wzdłuż granicy z
Jankowem powstaje nowe osiedle zabudowy wielorodzinnej, złożone z niewielkich domów
kilkurodzinnych. Zespół ten przestrzennie łączył się będzie z zabudowaniami Jankowa.
6.2.3. Wieś Bielkowo
Wiś Bielkowo znajduje się we wschodnim rejonie gminy, w południowej części obrębu Lublewo Gdańskie. Układ urbanistyczny tej wsi ukształtował się w oparciu o zespół dworski
z parkiem i wieś folwarczną. Założenie parkowo-folwarczne wpisane jest do rejestru zabytków, jednak jego stan jest obecnie bardzo zły. Część budynków, z dworem na czele, popadła
w całkowitą ruinę, tak że pozostały z nich jedynie fundamenty i niewielkie fragmenty murów.
Jednak część budynków gospodarczych oraz układ urbanistyczny zespołu pozostały. Podobnie zachował się układ urbanistyczny wsi folwarcznej z kilkoma budynkami mieszkalnymi
oraz założenie parkowo-krajobrazowe (po południowej i zachodniej stronie zespołu dworskiego) ze stawami i wyspą drzew oraz widokiem na urządzenia wodne kompleksu elektrowni Bielkowo z XIX/XX w. Urządzenia te są wyjątkowo cenne i bardzo dobrze zachowane.
Obejmują górującą nad otoczeniem wieżę kompensacyjną, zamek wodny na Zbiorniku Kolbudzkim, rurociąg stalowy łączący ten zbiornik wodny z elektrownią, wraz z chroniącym go
wałem ziemnym, elektrownię wodną oraz towarzyszące budynki mieszkalne i gospodarcze
Wieś Bielkowo posiada także zachowany historyczny układ dróg (z reliktami starodrzewu),
który tworzą: droga Lublewo - Bielkowo - Bielkówko, historyczna droga brukowa Bielkowo Kolbudy z przełomu XIX/XX w., droga do Gołąbkowa.
Główne zagrożenia dla wartości kulturowych i przestrzennych wsi Bielkowo stanowią: gwałtowanie postępująca degradacja historycznej zabudowy założenia parkowo-krajobrazowego i
starodrzewu, wynikająca z nieużytkowania obiektów i terenu, a ponadto: parcelacja terenu
wokół majątku przecinająca krajobrazowe założenie dworskie, wprowadzenie nowej zabudowy mieszkaniowej w strukturę układu urbanistycznego majątku i w sposób rozproszony
wokół niego (zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego), w tym
wzdłuż drogi do Lublewa, co już praktycznie doprowadziło do zlania się obu wsi.
6.2.4. Wieś Bielkówko (oraz przysiółki Źmijewo i Miechucińskie Chrusty)
Wieś Bielkówko (w obrębie Bielkówko) usytuowana jest we wschodniej części gminy. Można
ją zaliczyć do osadnictwa wiejskiego z zachowanym układem zabudowy wsi w części centralnej, wzdłuż historycznych dróg oraz w znacznej części zachowaną zabudową mieszkaniową ulicową i towarzyszącymi jej elementami małej architektury (kapliczki, transformatory).
W ostatnich dwudziestu latach wieś bardzo się rozrosła o nowe zespoły zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, szczególnie mocno w stronę południową a także na północny-zachód
oraz wschód (gdzie oprócz nowej zabudowy mieszkaniowej znalazł się browar). Spowodowało to rozmycie wartościowego układu wsi ulicowej oraz bardzo czytelnego i cennego krajobrazowo początku i końca wsi, na głównej osi komunikacyjnej Bielkowo - Straszyn.
W Bielkówku niezwykłe walory przedstawia założenie majątku zlokalizowanego przy drodze
z Bielkowa (w obrębie Lublewo Gdańskie), na wyspie w zakolu rzeki Raduni, z parkiem
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podworskim w zachodniej części założenia. Bardzo cenny jest także kompleks zabudowań
stacji kolejowej Bielkowo oraz tory kolejowe z XIX/XX w.
W Bielkówku zachował się ponadto historyczny układ dróg, w tym: droga Bielkowo - Straszyn
(ze starodrzewem na odcinku wyjazdowym w stronę Straszyna), droga z Lisewca do Bielkowa, fragment drogi ze wschodniej części wsi ku południowi, droga wzdłuż torów kolejowych z
Pręgowa do drogi na Bielkowo, droga przez Miechucińskie Chrusty w stronę Pręgowa.
Podstawowe zagrożenie dla zachowanych wartości przestrzennych i kulturowych Bielkówka
wynikają z nadmiernego rozwój zabudowy poza strukturą wsi prawie we wszystkich kierunkach (w tym najbardziej negatywne przestrzennie i krajobrazowo są kierunki północnozachodni i wschodni), a ponadto z wtórnych podziałów zespołów zabytkowych (np. majątku i
stacji kolejowej) oraz przeprowadzania remontów i rozbudowy historycznych budynków bez
poszanowania oryginalnych form, materiału i skali zabudowy.
Przysiółek Żmijewo, który tworzyło kilka zagród obecnie rozrósł się o kilka posesji z zabudową jednorodzinną, rozrzuconych wzdłuż drogi z Lisewca do drogi wojewódzkiej nr 222. Rozrzucona zabudowa jednorodzinna pojawiła się także na polach na wschód od drogi z Bielkówka do Żmijewa.
Przysiółek Miechucińskie Chrusty obejmuje znaczne powierzchnie terenu zajęte przez kopalnie piasku i żwiru, pomiędzy którymi pojedynczo i grupami zlokalizowane są dawne siedliska oraz nowa zabudowa jednorodzinna.
6.2.5. Wieś Buszkowy Górne (i Dolne)
Wieś Buszkowy Górne i Dolne położone są w południowo-zachodniej części gminy w obrębie
Buszkowy Górne. Buszkowy zachowały, przy małej skali założenia, bardzo wiele elementów
historycznych stanowiących o znacznej wartości kulturowej obu miejscowości. Przede
wszystkim jest to czytelny układ urbanistyczny z podziałem na Buszkowy Górne - jako przykład wsi ulicowej i Dolne - jako wieś folwarczna z kolonią przyfolwarczną. Bardzo cenne jest
położenie wsi wśród rozległych pól otoczonych lasami z dolinami (i jarami) rzeki Kłodawy i jej
lewego dopływu. Wartościowy jest także historyczny układ dróg - główna droga z Pomlewa i
Marszewskiej Góry, poprzez Podlesie, Buszkowy Górne i Dolne, z rozwidleniem na Ostróżki i
Lisewiec, droga z Buszków Dolnych do Domachowa - z których część jest obsadzonych starodrzewem.
We wsi Buszkowy Dolne najistotniejszym elementem struktury przestrzennej jest zespół
dworsko-folwarczny, który choć w części przekształcony i zagrożony postępującą degradacją, zachował część zabudowań gospodarczych, bramę wjazdową, dwojak kolonii folwarcznej, relikty parku podworskiego oraz aleje lipowe przy wjazdach do majątku. Niestety powstały w okresie powojennym zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej „blokowej”, dla
pracowników PGR utworzonego w dawnym majątku, spowodował nieodwracalne negatywne
przekształcenie otoczenia dworu. Z kolei otoczenie starego cmentarza ewangelickiego, usytuowanego przy drodze do Ostróżek, psuje zespół ogrodów działkowych. Negatywnym zjawiskiem przestrzennym, które obecnie postępuje w sąsiedztwie wsi Buszkowy Dolne, jest
powstawanie rozproszonej lub skupionej w małe zespoły, nowej zabudowy jednorodzinnej po
północnej stronie drogi z Czapielska do Domachowa i na południe od rzeki Kłodawy. Piękny
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krajobraz rolniczo-leśny psują kopalnie piasku po południowej stronie rzeki Kłodawy oraz
nowa droga do kopalni piasku w Ostróżkach.
W Buszkowach Górnych do najcenniejszych elementów dziedzictwa kulturowego, oprócz
układu wsi ulicowej, należą obiekty: szkoła wiejska, kilka domów mieszkalnych z zabudowaniami gospodarczymi, zabudowa siedliskowa w Podlasiu i pomiędzy Podlasiem a Buszkowami Górnymi oraz relikty cmentarza ewangelickiego (ariańskiego ?) w Podlasiu. Tu także
powstają nieduże zespoły zabudowy oraz pojedyncze domy, bez związku z zachowanym
układem przestrzennym. Ma to miejsce zwłaszcza na północ od zabudowań wsi Buszkowy
Górne, a także po południowej stronie drogi z Buszków Górnych do Podlesia oraz w Wypychach. Obcą formą dla zachowanego układu przestrzennego jest też duża ferma hodowlana
ze współczesną zabudową mieszkaniowo-usługową.
6.2.6. Wieś Czapielsk
Wieś Czapielsk leży w zachodniej części gminy, w obrębie o tej samej nazwie. Wieś malowniczo położona jest wśród rozległych pól poprzecinanych dolinami rzeki Reknicy i jej dopływów oraz otoczona lasami, wśród których leży jar rzeki Reknicy i Jezioro Łapińskie. W tym
samym obrębie położone są także Czapielsk Mały (w północno-wschodniej części obrębu)
oraz dawny folwark Helenhof (nad Jeziorem Łapińskim) i dawny przysiółek Louisenhof (w
lesie niedaleko jaru Reknicy).
Wartości kulturowe wsi Czapielsk tworzą: układ urbanistyczny (mimo, że nie zachowały się
historyczne nazwy: Czapielsk Wielki, Czapielsk Mały, Czapielsk Królewski), zachowany historyczny układ dróg (drogi do Buszków Górnych, Kolbud Dolnych, folwarku Helenhof,
Skrzeszewa Żukowskiego, Jodłowna, Babidołu, Marszewskiej Kolonii), panorama wsi z dominującą bryłą kościoła. Pomimo, iż Czapielsk jest wsią o zanikającej zabudowie historycznej, to jednak zachowało się tu jeszcze sporo obiektów zabytkowych: kościół p.w. Św. Mikołaja (wpisany do rejestru zabytków, ze ścianami o drewnianym szkielecie, wypełnionym murem z cegły), plebania, cmentarz poewangelicki, dwa duże budynki gospodarcze w zespole
podworskim, pozostałości parku podworskiego, dawna szkoła (ob. budynek mieszkalny) z
budynkiem gospodarczym, kilka domów mieszkalnych z budynkami gospodarczymi. Zachowane walory przestrzenne, kulturowe i krajobrazowe Czapielska zagrożenie są nadmiernym
rozwojem współczesnej zabudowy mieszkaniowej, rezydencjonalnej i letniskowej, bez
związku z zachowaną strukturą wsi - na otaczających ją terenach otwartych, w tym w malowniczej dolinie Reknicy, a także w zbyt bliskim sąsiedztwie historycznego układu urbanistycznego. Ponadto zagrożenie stanowi postępująca degradacja zabytkowych budynków
mieszkalnych i gospodarczych, powodująca utratę charakteru zabudowy wsi ulicowej oraz
świadome niszczenie elementów kulturowych i krajobrazowych, np.: wycięcie alei lipowej na
cmentarzu w czerwcu 1999r.
Wyjątkowe walory krajobrazowo - kulturowe posiada przysiółek Louisenhof, malowniczo położony na leśnej polanie w pobliżu jaru Reknicy, z zachowaną dawną zabudową siedliskową.
Natomiast Czapielsk Mały i Helenhof uległy degradacji poprzez otoczenie współczesną, rozsianą zabudową letniskową i mieszkaniową jednorodzinną. Zabudowa ta zajmuje bardzo
duże obszary wokół Jeziora Łapińskiego, przy drodze do Skrzeszewa Żukowskiego, w Czapielsku Małym i przy drodze do Łapina Kartuskiego, jednak nie tworzy zwartych zespołów
o zdefiniowanych strukturach przestrzennych a jedynie zbiorowiska rozrzuconych budynków
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o różnych gabarytach, formie i jakości. Ponadto w lesie nad jeziorem, wzdłuż jego południowo-wschodniego brzegu, usytuowane są ośrodek wypoczynkowy i zespół hotelowy.
6.2.7. Wieś Jankowo Gdańskie
Wieś Jankowo Gdańskie leży w północno-wschodnim rejonie gminy, przy granicy z Gdańskiem. W jego wschodniej części przebiega Obwodnica Trójmiejska. Jankowo stanowi przykład wsi o wyjątkowej niedbałości tak o wartości kulturowe jak również ład przestrzenny.
Obecnie wyróżnić tu można trzy strefy zabudowy: centralną z pozostałościami dawnej wsi i
założenia dworskiego, południowo-wschodnią gdzie dominuje różnego typu zabudowa jednorodzinna, sady i uprawy ogrodnicze oraz południowo-zachodnią z planowo powstającymi,
sporymi zespołami zabudowy jednorodzinnej.
W dawnej wsi Jankowo przetrwało bardzo niewiele elementów dziedzictwa kulturowego. Są
to: relikty układu urbanistycznego (wieś ulicowa jednodrożna), historyczny układ dróg (drogi
Bąkowo - Jankowo, Jankowo - Prędzieszyn i Jankowo - Kowale), relikty zespołu podworskiego w postaci oficyny w zespole podworskim (później pełniącej funkcję szpitala i szkoły, a
obecnie domu mieszkalnego) i parku podworskiego, pozostałości zabytkowej zabudowy
wiejskiej - nielicznej i bardzo zniszczonej, kapliczka, a także relikty cmentarza poewangelickiego i starodrzewu wzdłuż dróg historycznych. Dawne założenie dworskie jest obecnie w
większości wykorzystane pod duży zakład mięsny z rezydencją właściciela. Zabudowa, która
powstała tu oraz w obrębie dawnej wsi, posiada formę współczesną, całkowicie obcą formom
historycznym. Chaosu przestrzennego centrum wsi dopełniają tereny użytkowane przez
przedsiębiorstwo zajmujące się wywozem odpadów komunalnych, tereny niezagospodarowane pomiędzy istniejącą zabudową oraz dzikie wysypisko śmieci.
Południowo-wschodnia część Jankowa to rejon dawnych upraw ogrodniczych i sadowniczych, z których część jeszcze pozostała. Część terenów została sparcelowana i obecnie
powoli jest zajmowana przez nową zabudowę jednorodzinną, powstającą w sposób chaotyczny i rozsiany.
Zabudowa powstająca w południowo-zachodnim rejonie obrębu ma charakter bardziej uporządkowany i obejmuje większe jednorodne zespoły domów, które jednak dopiero powstają a
więc nie są jeszcze skrystalizowane przestrzennie.
6.2.8. Wieś Kolbudy
Wieś gminna Kolbudy położona jest w centralnej części gminy wokół Zbiornika Kolbudzkiego
(Jez. Bielkowskiego) i w dolinach rzek Raduni i Reknicy. Kolbudy, jako ośrodek władz gminnych, należą do grupy wsi mocno zurbanizowanych o znacznie przekształconym historycznym układzie przestrzennym.
Niemniej miejscowość posiada bardzo wiele zachowanych, cennych walorów kulturowych,
które na tle malowniczego krajobrazu, stanowią o pięknie miejscowości. Walory krajobrazowe tworzą tu zwłaszcza: spadziste krawędzie dolin rzek Raduni i Reknicy w części porośnięte lasami, przepływające przez miejscowość meandrująco rzeki Radunia i Reknica oraz w
sposób uregulowany kanał Raduni, położenie nad Zbiornikiem Kolbudzkim, otoczenie niewielkimi wzgórzami, które w większości pokrywają piękne lasy. Do najważniejszych wartości
kulturowych Kolbud należą: historyczny układ dróg (z Kościerzyny do Pruszcza Gdańskiego,
z Pręgowa do Łapina, z Kolbud do Lublewa), zachowany układ urbanistyczny starej wsi w
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rejonie Placu Kaszubskiego, budowle wodne i systemy urządzeń inżynierskich związane z
rzekami Radunią i Reknicą (kanały, zbiorniki, jazy, śluzy, zapory, mostki itp.), dawne obiekty
przemysłowe poruszane energią wodną (młyny, a także relikty: cegielni, tartaku i kuźni),
dworzec kolejowy z XIX-to wiecznym szlakiem torów kolejowych, budynki mieszkalne i gospodarcze (przy ulicach: Dworcowej, pl. Kaszubskim, Młyńskiej, Przemysłowej, Staromłyńskiej i Wybickiego), zabudowa dawnego folwarku Kunzendorf (ob. Sąsieczno), starodrzew
(przy drodze do Łapina, przy ul. Staromłyńskiej, przy ul. Wybickiego w kierunku Lublewa,
wokół Zbiornika Kolbudzkiego), aleja wzdłuż ciągu pieszego nad rzeką Radunią. Niestety
elementy kulturowe nie zawsze są należycie utrzymywane i modernizowane, większości zagraża postępująca degradacja a także nieumiejętna rewitalizacja. Ponadto stare centrum wsi
charakteryzuje się chaosem i bałaganem przestrzennym.
Podstawowym problemem Kolbud jest brak miejsca, które można określić jako centrum wsi
gminnej, z towarzyszącym szerokim wachlarzem usług ogólno miejskich. Miejsca, które służyłoby integracji mieszkańców, nawiązywaniu kontaktów i tworzeniu więzi społecznych. Jest
to szczególnie istotne z uwagi na fakt, iż ludność Kolbud jest głównie napływowa a proces
pojawiania się kolejnych nowych mieszkańców ma miejsce nieustannie. W sposób naturalny
miejscem centralnym wsi Kolbudy powinien stać się Plac Kaszubski (dawne centrum wsi).
Jednak jego przestrzeń jest mocno zdegradowana - pełni obecnie funkcję parkingu a znajdująca się w otoczeniu historyczna zabudowa jest mocno zaniedbana.
We wsi Kolbudy również oferta innego typu przestrzeni publicznej jest bardzo uboga. Istniejące drogi, a zwłaszcza przelotowa droga wojewódzka nr 221 (ul. Wybickiego), nie są w stanie zaoferować mieszkańcom przyjaznej i interesującej przestrzeni, w której mieliby ochotę
spędzać wspólnie czas. Ponadto droga wojewódzka, przebiegając przez sam środek wsi
Kolbudy dzieli miejscowość na dwie części. Jest to przestrzeń zdominowana przez ruch samochodowy, uciążliwa i nieprzyjazna dla ludzi. W miejscowości zwraca uwagę także brak
urządzonych terenów zieleni i usług nad Zbiornikiem Kolbudzkim oraz nad rzeką i kanałem
Raduni, które to miejsca są zupełnie wyjątkowe i mogłyby istotnie poszerzyć ofertę przestrzeni publicznych, a nieurządzone stają się coraz bardziej zagrożone degradacją.
Poza centralną częścią wieś Kolbudy posiada także nowe osiedla zabudowy głównie jednorodzinnej, z których te położone bliżej centrum posiadają na ogół zdefiniowane i uporządkowane struktury przestrzenne. Natomiast nowopowstające osiedla w części południowowschodniej, południowo-zachodniej i północno-zachodniej tworzą rozsiane pojedynczo lub
małymi grupami domy jednorodzinne, które na razie obniżają walory przestrzenne otoczenia.
We wsi Kolbudy problemem jest też degradacja części terenów poprzemysłowych i kolejowych - zlokalizowanych w południowej i północno-zachodniej części obrębu - które są nieużytkowane lub poddawane przypadkowym adaptacjom.
6.2.9. Wieś Kowale
Wieś Kowale ulokowana jest w północno-wschodniej części gminy (w obrębie Kowale),
w rejonie węzła na skrzyżowaniu Obwodnicy Trójmiejskiej (drogi krajowej S6) z drogą wojewódzką nr 221, przy granicy z Gdańskiem.
Historyczna wieś Kowale położona jest w centrum obrębu, wokół skrzyżowania ulic Świętokrzyskiej ze Starowiejską. We wsi Kowale zachowanych elementów kulturowych jest niewiele
i nie stanowią one zwartej całości. Niemniej bardzo wartościowe są: układ urbanistyczny wsi
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owalnicowej (z placem i stawem w środku wsi), historyczny układ dróg (droga Kolbudy Gdańsk z pozostałościami starodrzewu, drogi z Rębowa, do Jankowa, do Otomina i droga do
Borkowa widoczna w układzie między polami), historyczna zabudowa mieszkaniowa i gospodarcza (zwłaszcza piękny dom podcieniowy ze starodrzewem przy ul. Starowiejskiej 1) i
stacja transformatorowa na rozwidleniu dróg owalnicy. Zachowane zabytki kulturowe są często w złym stanie technicznym, co zagraża ich istnieniu, natomiast historycznemu układowi
przestrzennemu zagraża chaotyczna nowa zabudowa, powstająca wokół zachowanej owalnicy wsi (zgodnie z obowiązującym planem, w którym linie zabudowy określono w sposób
całkowicie przypadkowy i niezgodny z dawnym układem zabudowy wokół owalnicy).
W obrębie Kowale, poza terenem dawnej wsi lokowanych jest (m.in. z uwagi na sąsiedztwo
węzła drogowego) bardzo dużo nowych inwestycji. I tak na wschód powstały: nowy zakład
usługowo-produkcyjno-magazynowy oraz nowe duże osiedle zabudowy głównie wielorodzinnej, które jeszcze będzie się rozwijało.
Na północ i północny-wschód od centrum wsi Kowale powstaje zabudowa głównie jednorodzinna, która na razie nie stanowi jeszcze zwartej, uporządkowanej struktury i posiada duże
rezerwy terenów niezagospodarowanych.
W kierunku północno zachodnim, w sąsiedztwie składowiska odpadów komunalnych w Szadółkach (położonego na terenie Gdańska, przy północnej granicy obrębu Kowale) rozwijają
się funkcje usługowo-produkcyjno-magazynowe.
Natomiast wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 221 w zachodniej części obrębu Kowale, pomiędzy
dawnymi gospodarstwami ogrodniczymi, z których większość nie prowadzi od dawna swej
działalności, powstaje dość chaotycznie nowa zabudowa jednorodzinna i usługi w sąsiedztwie drogi.
W Kowalach największym zagrożeniem dla ładu przestrzennego jest chaotycznie powstająca
zabudowa jednorodzinna, która nie tworzy zdefiniowanych struktur przestrzennych (zwłaszcza w części północnej i zachodniej) oraz niezagospodarowane obszary wzdłuż Obwodnicy
Trójmiejskiej, które kreują bardzo niską jakość przestrzeni przy głównym wjeździe na teren
gminy. Problemem Kowal jest ponadto fakt zdeterminowania układu przestrzennego przebiegiem dróg tranzytowych (S6 i 221) dzielących miejscowość na cztery odrębne części.
Skutkuje to brakiem jednego czytelnego centrum, będącego miejscem integracji mieszkańców oraz bardzo dużą trudność w jego wykreowaniu.
Oprócz problemów przestrzennych dużą uciążliwością w Kowalach jest sąsiedztwo składowiska odpadów w Szadółkach.
6.2.10. Wieś Lisewiec (i przysiółek Krymki)
Wieś Lisewiec i przysiółek Krymki leżą w południowo-wschodniej części gminy, w obrębie
Lisewiec. Lisewiec stanowi przykład dobrze zachowanej zabudowy ruralistycznej wsi rozproszonej. Wartościami kulturowymi Lisewca są: zachowany układ urbanistyczny z rozproszoną
zabudową wiejską i pozostałościami zespołu dworsko-folwarcznego (relikty bramy, park,
owczarnia, stodoła, rządcówka), zachowana zabytkowa zabudowa siedliskowa domów
mieszkalnych i budynków gospodarczych, historyczny układ dróg (drogi z Ostróżek, z Buszków Dolnych, do Żmijewa, do Bielkowa, do Krymek i Janowej Doliny) oraz malownicze i rozległe panoramy.
Podstawowym zagrożeniem walorów przestrzennych i ładu przestrzennego jest spontaniczna urbanizacja terenów otwartych, postępująca w sposób nieplanowy i bardzo rozproszony
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(głównie w części zachodniej obrębu Lisewiec). Ponadto bardzo negatywnymi zjawiskami są:
postępująca nieustannie degradacja zespołu dworskiego (w tym wtórne podziały kompleksu),
rozbudowa zabytkowych siedlisk prowadzona w sposób przypadkowy, pozbawiający obiekty
walorów kulturowych.
6.2.11. Wieś Lublewo Gdańskie
Wieś Lublewo Gdańskie znajduje się w centralnej części gminy, przy drodze wojewódzkiej nr
221, na północny-wschód od Kolbud. Jest to jedna z większych wsi w gminie, posiadająca
też dość bogate, zachowane dziedzictwo kulturowe, na które składają się: zachowany niezwykle cenny, średniowieczny układ urbanistyczny wsi ulicówki dwudrożnej, z wytworzonym
centrum w rejonie kościoła, historyczny układ komunikacyjny (drogi: Kolbudy-Bąkowo, do
Bielkowa, do Bielkówka, do Sulmina, do Widlina, do Łapina), zabytkowy kompleks kościoła
p.w. N.M.P. Królowej Polski (wpisany do rejestru zabytków) z murowanym ogrodzeniem,
plebanią i dawną stodołą przy plebanii, cmentarz (posiadający elementy ariańskie, luterańskie i katolickie) z kaplicą cmentarną, bramą, dwiema przecinającymi się alejami lipowymi i
szpalerami drzew wzdłuż ogrodzenia, budynki mieszkalne i gospodarcze (przy ulicach Wojska Polskiego, Wybickiego, Kościelnej), starodrzew w rejonie kościoła i pozostałości starodrzewu wzdłuż szlaków komunikacyjnych.
Najistotniejszymi zagrożeniami, przyczyniającymi się do utraty wartości kulturalnych wsi są:
postępująca degradacja obiektów zabytkowych - głównie budynków gospodarczych i układu
urbanistycznego wsi, modernizacja i remonty przeprowadzane w obiektach zabytkowych w
sposób powodujący ich zdewastowanie (poprzez zmianę formy, używanie niewłaściwych
materiałów, itp.), wprowadzenie nowych, przypadkowych i niezharmonizowanych z sąsiadującą przestrzenią, form architektonicznych zabudowy. Obecny tu chaos urbanistyczny i brak
ładu przestrzennego jest natomiast wynikiem zbyt dużej podaży w planie nowych terenów
inwestycyjnych co skutkuje powstawaniem nowej zabudowy w sposób rozsiany. Ponadto
nowe zespoły zabudowy nie posiadają uporządkowanej struktury, a drogi konieczne do ich
obsługi są wydzielane przypadkowo i bez podporządkowania planowym rozwiązaniom. Przy
podziałach nie uwzględniono niewielkich dolinek przebiegających przez tereny wsi.
Problemem przestrzennym wsi jest także dzieląca wieś na dwie części tranzytowa droga
wojewódzka nr 221 oraz - częściowo związany z przebiegiem tej drogi przez środek wsi brak czytelnego centrum oferującego mieszkańcom, tej dużej jak na gminę miejscowości,
bogatą ofertę przestrzeni publicznej i usług.
6.2.12. Wieś Łapino
Wieś Łapino znajduje się w północno-zachodniej części gminy, na północ od wsi Kolbudy.
Łapino jest wsią malowniczo położoną pomiędzy zalesionymi wzgórzami, nad brzegiem Raduni i Zbiornika Łapińskiego piętrzącego wody dla elektrowni. Łapino posiada liczne, zachowane elementy dziedzictwa kulturowego, w tym: historyczny układ dróg wiejskich (drogi: Łapino Kartuskie - Kolbudy, Widlino - Łapino) z pozostałościami starodrzewu, zespół pałacowoparkowy (dwór, dawną stajnię dworską, bramę, park dworski), zespół elektrowni wodnej Łapino, zakłady przemysłowe z przełomu XIX/XX w. (dawne: papiernia i zakłady przemysłu
gumowego), kolej żelazną z zabudowaniami (stację, budynek mieszkalny i gospodarczy)
oraz kilkanaście zachowanych budynków mieszkalnych i gospodarczych. Niestety istniejące
obiekty i zespoły zabytkowe są zagrożone postępującą degradacją.
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Obecnie w centralnej części Łapina powstaje nowy zespół zabudowy rezydencjonalnej, o
dość zdefiniowanej strukturze przestrzennej, która choć obca dla tego miejsca wnosi jednak
nową jakość. Jednocześnie nowopowstająca zabudowa mieszkaniowa i produkcyjnousługowa, w części południowej i północnej, odbiega często skalą, formą i stosowanymi materiałami od istniejącej zabudowy. Dodatkowo powstaje w sposób dość chaotyczny, przyczyniając się do obniżenia wartości przestrzennych tej pięknej wsi.
6.2.13. Wieś Ostróżki
Wieś Ostróżki leży w południowych rejonach gminy, w południowo-zachodniej części obrębu
Pręgowo Górne. Na przestrzeni wieków wieś Ostróżki uległa degradacji. Obecnie z zabytkowej zabudowy pozostało kilka budynków, w większości rozpadających się. Wartością wsi
ponadto jest zachowany historyczny układ urbanistyczny, historyczny układ dróg (drogi Pręgowo Dolne - Ostróżki - Buszkowy, Ostróżki - Lisewiec, Ostróżki - Czapielsk), mała skala
wsi, kapliczka na rozwidleniu dróg Buszkowy - Czapielsk.
Obok tych dość skromnych walorów wieś Ostróżki posiada bardzo duży teren kopalni piasku
i żwiru zlokalizowany na południe od terenów zabudowanych a także spore, jak na skalę wsi,
tereny rozpoczętych procesów urbanizacyjnych z powstającą w sposób rozproszony i chaotyczny zabudową mieszkaniową.
6.2.14. Wieś Otomin
Otomin położony jest w najbardziej północnej części gminy, przy granicy z Gdańskiem. Jego
wschodnie tereny sąsiadują ze składowiskiem odpadów komunalnych „Szadółki”.
Otomin należy do grupy wsi w gminie o niewielkich wartościach kulturowych. Stara wieś położona wzdłuż drogi do Szadółek rozrosła się znacznie o tereny nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, letniskowej, zespół rekreacyjny i tereny usługowe. Niemniej o walorach wsi stanowią: malownicze położenie w otoczonej lasami dolinie Jeziora Otomińskiego,
zachowany historyczny układ dróg (Sulmni-Otomin-Szadółki, do Kiełpina Górnego, do Bąkowa, do Rębowa), którym miejscami towarzyszy starodrzew, pojedyncze zabytkowe obiekty
(leśniczówka, budynki mieszkalne i gospodarcze, transformator, kapliczka), panoramy widokowe na jezioro i lasy.
Na terenach rolnych pomiędzy lasami, na południe, wschód i północny-wschód od starej wsi
Otomin, powstają mniejsze i większe zespoły zabudowy jednorodzinnej i letniskowej. Część
z nich jest chaotyczna, o przypadkowej formie architektonicznej, czasem nadmiernie zagęszczona. Poszczególne zespoły nie tworzą skrystalizowanego układu przestrzennego
miejscowości, a czasem nawet wpływają negatywnie na otoczenie. W Otominie brakuje także miejsca stanowiącego centrum, z bogatszą ofertą przestrzeni publicznej i usług. Uciążliwość dla terenów wschodnich stanowi składowisko odpadów komunalnych „Szadółki”.
6.2.15. Wieś Pręgowo Górne (i Dolne)
Wieś Pręgowo usytuowana jest w centralnym rejonie gminy, na południe od wsi Kolbudy.
Pręgowo, mimo iż jest wsią rozbudowującą się, zachowało swoją historyczną skalę i układ
urbanistyczny ulicowy, wielodrożnicowy z kościołem dominującym w sylwecie wsi. Wartości
kulturowe wsi Pręgowo tworzą: położenie wsi w malowniczym i zróżnicowanym krajobrazie,
zachowany układ urbanistyczny wsi z podziałem na Pręgowo Górne i Pręgowo Dolne, historyczny układ dróg (drogi: Kolbudy - Pręgowo Dolne - Bielkowo, Pręgowo Dolne - Pręgowo
Górne, Pręgowo Górne - Ostróżki, Pręgowo Dolne - Popówka - Nowiny), pozostałości staro-
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drzewu przydrożnego i brukowych nawierzchni dróg, kościół p.w. Bożego Ciała (wpisany do
rejestru zabytków), z ogrodzeniem kamiennym kościoła i cmentarza przykościelnego, plebanią i budynkami gospodarczymi, budynki mieszkalne (przy ulicach Beniowskiego, Brzozowej,
Bukowskiego, Strażackiej), XIX - wieczne ujęcie wody Pręgowo, relikty folwarku Popówka,
relikty założenia przemysłowego Marienthal, kolej z przełomu wieków oraz starodrzew na
cmentarzu i ogrodzenie cmentarza.
Największe zagrożenie dla ładu przestrzennego oraz zachowanych walorów kulturowokrajobrazowych stwarza, powstająca w sposób chaotyczny i bezplanowy, nowa zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna o formie miejskiej, obcej wiejskiemu otoczeniu. Jest ona lokalizowana głównie w Pręgowie Górnym oraz w południowej i zachodniej części Pręgowa Dolnego. Ponadto zagrożone są zachowane zabytkowe domy, które często są modernizowane i
adaptowane w sposób pozbawiający je całkowicie waloru historycznego.

6.3. Struktura funkcjonalna
Strukturę funkcjonalną gminy ilustruje Schemat 1.3. Zgodnie z przeprowadzoną inwentaryzacją, wszystkie tereny w obszarze gminy podzielono wg aktualnego stanu użytkowania. Na
Schemacie 1.5 zestawiono powierzchnie terenów zajmowanych przez poszczególne funkcje,
z podziałem na obręby geodezyjne. Zestawienie to pokazuje, iż najbardziej zróżnicowane
pod względem funkcjonalnym są Kolbudy a także Jankowo, Kowale i Lublewo, natomiast
najmniej zróżnicowane Babidół, Lisewiec i Łapino. Z kolei analiza Schematu 1.3 prowadzi do
spostrzeżenia, iż na terenie gminy przeważa zabudowa skupiona w nieuformowanych i bezpostaciowych zespołach (część centralna i północna) lub rozsiana swobodnie pomiędzy terenami otwartymi (część południowa gminy).
Analizę funkcjonalną wzbogacono dodatkowo o - zobrazowaną na Schemacie 1.4 - waloryzację terenów zabudowanych i zainwestowanych. Wyszczególniono tereny o wysokich i
znacznych walorach historycznych i architektonicznych (obejmujące zabudowę zabytkową i
przedwojenną) oraz tereny z zabudową współczesną nawiązującą lub pozostającą bez
związku z historycznym układem przestrzennym. W tej ostatniej najliczniejszej grupie znalazła się zabudowa nowa, która choć jest w dobrym stanie technicznym i posiada na ogół wysokie walory użytkowe, to jednak nie ma związku z dawnym układem przestrzennym (budynki są zwykle odsunięte od ulicy, o formie i gabarytach odmiennych od występujących tu przez
wieki).

6.4. Podsumowanie
Gmina Kolbudy, z racji na swoje położenie blisko Gdańska oraz wysokie walory krajobrazowe, charakteryzuje się nasilonymi procesami urbanizacyjnymi. Procesy te powodują, iż dawny krajobraz wiejski ulega stopniowemu przekształceniu na podmiejski a nawet miejski. Z
jednej strony należy uznać to za korzyść, z drugiej jest to poważny problem przestrzenny.
Najbardziej negatywnym zjawiskiem jest to, iż urbanizacja gminy postepuje w sposób bardzo
chaotyczny, nieplanowy i rozproszony po całym jej obszarze. Zjawisko to z jednej strony
prowadzi do niszczenia zabytkowych układów przestrzennych wsi, walorów krajobrazowych i
przyrodniczych a z drugiej strony do powstawania nieskończonych, nieuformowanych i bezpostaciowych nowych zespołów zabudowy (które rzadko posiadają formę zespołu a częściej
są skupiskami pojedynczych rozsianych domów). Niszczeje jedna wartość a na jej miejsce
nie powstaje nowa.
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7. Stan systemów komunikacji
7.1. Komunikacja drogowa
Gmina Kolbudy położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie miast centralnych aglomeracji
trójmiejskiej, co znacząco wpływa na jej układ komunikacyjny oraz w dużej mierze determinuje kierunki podróży i połączeń komunikacyjnych. Gmina posiada przeciętnie rozwiniętą
sieć komunikacyjną. Niewystarczające powiązania komunikacyjne charakteryzują zarówno
układ zewnętrzny, zapewniający połączenia z gminami ościennymi oraz połączenia o znaczeniu regionalnym, jak i wewnętrzny, zapewniający możliwość przemieszczania się po terenie gminy.
Podstawowy układ komunikacyjny gminy o znaczeniu ponadlokalnym tworzą:
• Droga krajowa S6 (Obwodnica trójmiejska)
Znajduje się w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, przebiega przez północno-wschodni kraniec gminy. Droga ta posiada parametry trasy
ekspresowej w przekroju 2 jezdnie po 2 pasy ruchu. W 2002r. została gruntownie wyremontowana, obecnie jej stan ocenia się jako dobry.
Na terenie gminy Kolbudy, zlokalizowane są dwa węzły drogowe na tej trasie. Węzeł „Kowale” w Kowalach, na przecięciu drogi S6 z drogą wojewódzką nr 221, oraz fragment węzła
„Straszyn” w Jankowie Gdańskim, łączący trasę S6 z początkiem trasy S7 (południowej obwodnicy Gdańska). Węzeł „Kowale” jest to konstrukcja częściowo bezkolizyjna typu WB, zapewniająca pełne relacje skrętne: na obwodnicę w kierunku północnym do Trójmiasta i w
kierunku południowym z wlotem na autostradę A1 oraz bezkolizyjny przejazd wiaduktem
(droga wojewódzka nr 221) ponad trasą S6. Z kolei w momencie opracowywania Studium,
pozostająca w trakcie realizacji część węzła „Straszyn” znajdująca się w granicach gminy
Kolbudy, jest to konstrukcja typu „trąbka” zapewniająca pełne relacji skrętne w trzech kierunkach. Jednakże nie umożliwia on obsługi komunikacyjnej terenu gminy.
Obwodnica trójmiejska charakteryzuje się ciągle rosnącym natężeniem ruchu, które według
danych z Generalnego Pomiaru Ruchu wykonanego w 2010r. wynosiło 41216 pojazdów na
dobę (odcinek Straszyn - Karczemki). Odcinek trasy S6 przebiegający przez gminę Kolbudy i
stanowiący jednocześnie początek obwodnicy trójmiejskiej, jest jednym z najbardziej obciążonych odcinków dróg w skali całego kraju. W związku z tym, planowane jest poszerzenie
obwodnicy o dodatkowy, trzeci pas ruchu.
Ponadto, z powodu stale wzrastającego natężenia ruchu na obwodnicy trójmiejskiej, docelowo planowana jest budowa tzw. Obwodnicy Metropolitalnej, której korytarz przebiegać będzie w granicach administracyjnych gminy Kolbudy. Realizacja tej inwestycji oraz jej późniejsza eksploatacja będzie miała relatywnie znacznie większe oddziaływanie na obszar gminy,
niż położona peryferyjnie w stosunku do całego terytorium gminy trasa S6.
• Droga krajowa S7 (Obwodnica Południowa Gdańska)
Obejmuje ona odcinek Gdańsk (A1) - Koszwały w parametrach drogi ekspresowej, w przekroju dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, wraz z drogami służącymi obsłudze ruchu lokalnego.
Obwodnica jest drogą o ograniczonej dostępności, obsługę przyległego terenu zapewnia
istniejący i przebudowywany układ dróg lokalnych wraz z projektowanymi drogami dojazdowymi. Na terenie gminy Kolbudy zlokalizowany jest jedynie fragment węzła zespolonego
„Straszyn” we wschodniej części obrębu Jankowo Gdańskie (skrzyżowanie drogi S-6 z drogą
S-7 oraz poza granicami gminy: skrzyżowanie drogi S-6 z drogą wojewódzka nr 222).
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• Droga wojewódzka nr 221
Znajduje się w zarządzie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku. Jest to droga klasy zbiorczej (Z), w przekroju jedna jezdnia, jeden pas ruchu. Poprzez swój centralny przebieg przez
terytorium gminy, stanowi jej najważniejszy ciąg komunikacyjny tworząc główną oś komunikacyjną. Jest to droga zbierająca i rozprowadzająca ruch z obszaru całej gminy, przede
wszystkim zapewniająca dojazd do aglomeracji trójmiejskiej (włączenie do obwodnicy S6 w
węźle „Kowale”).
Droga nr 221 charakteryzuje się wysokim natężeniem ruchu wynikającym z charakteru oraz
kierunku podróży mieszkańców gminy. Gminę cechuje duża ilość ludności napływowej z
Gdańska i obszaru aglomeracji trójmiejskiej. Wielu jej mieszkańców codziennie dojeżdża do
Trójmiasta do pracy, przy czym przewagę stanowią dojazdy indywidualne.
Według danych uzyskanych z przeprowadzonego w 2010r. Generalnego Pomiaru Ruchu,
droga wojewódzka nr 221 posiada wysokie natężenie ruchu pojazdów z dominująca przewagą samochodów osobowych. Na odcinku: granica miasta Gdańska - Kolbudy, średnie dobowe natężenie ruchu jest najwyższe (14 154 pojazdów samochodowych ogółem) na całym
odcinku tej drogi na terenie województwa pomorskiego. Średnie natężenie ruchu maleje ponad dwukrotnie na odcinku Kolbudy - Nowa Karczma i wynosi 6343 pojazdów na dobę. Droga wojewódzka nr 221 charakteryzuje się także znacznym obciążeniem, jako trasa przelotowa z Gdańska w kierunku Kościerzyny i regionu kościerskiego Pojezierza Kaszubskiego. Dla
porównania, w poprzednim okresie pomiarowym, natężenie ruchu wynosiło kolejno na pierwszym odcinku nieco ponad 10 tys. pojazdów na dobę, na drugim odcinku około 3,5 tys. pojazdów na dobę. Skutkiem wysokiego natężenia ruchu są przede wszystkim uciążliwości
akustyczne oraz wysoka emisja spalin.
Stan techniczny drogi jest dobry. Na odcinku od węzła „Kowale” do miejscowości Kolbudy
nawierzchnia drogi została odnowiona.
• Drogi powiatowe będące w zarządzie Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim:
Droga powiatowa nr 1929G relacji Lniska-Przyjaźń - Kolbudy. Jest to droga klasy zbiorczej
(Z) w przekroju 1 jezdnia / 1 pas ruchu. Droga ta krzyżuje się z drogą wojewódzką nr 221 w
centrum miejscowości Kolbudy, następnie biegnie w kierunku Żukowa i łączy się z drogą
krajową nr 7. Aktualnie prowadzona jest inwestycja budowy chodnika wzdłuż drogi oraz korekta skrzyżowania z ul. Przemysłową w Kolbudach. Jej stan techniczny ocenia się jako zadowalający.
Droga powiatowa nr 2202G relacji Lublewo - Bielkówko - Straszyn. Jest to droga klasy zbiorczej (Z) w przekroju 1 jezdnia / 1 pas ruchu. Droga łączy się z drogą wojewódzką nr 222
prowadzącą na południe do Starogardu Gdańskiego, natomiast w kierunku północnym do
Gdańska poprzez położony na trasie S6 węzeł „Straszyn”, rozprowadzający dodatkowo poprzez sieć dróg powiatowych do Pruszcza Gdańskiego. Na całej długości droga została
zmodernizowana. Wyremontowano nawierzchnię, wybudowano chodniki, przebudowano
most nad rzeką Radunią. Stan drogi jest dobry.
Droga powiatowa nr 2203G relacji Kolbudy - Pręgowo - Zaskoczyn. Jest to droga klasy
zbiorczej (Z) w przekroju 1 jezdnia / 1 pas ruchu. Droga łączy się z drogą wojewódzką nr 226
prowadzącą bezpośrednio do Pruszcza Gdańskiego. Jej stan techniczny ocenia się jako dostateczny.
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Droga powiatowa nr 2204G relacji Czapielsk - Domachowo. Jest to droga klasy zbiorczej (Z)
w przekroju 1 jezdnia / 1 pas ruchu. Droga łączy się z drogą wojewódzką nr 226, prowadzącą w kierunku zachodnim do Kościerzyny, a w kierunku wschodnim do Pruszcza Gdańskiego. Jej stan techniczny ocenia się jako dostateczny.
Droga powiatowa nr 1930G relacji Lniska - Niestępowo - Gdańsk. Jest to droga klasy zbiorczej w przekroju 1 jezdnia / 1 pas ruchu. Droga przecina teren gminy w Otominie (ul. Słoneczna), prowadząc w stronę wschodnią do Sulmina, natomiast w stronę zachodnią droga
łączy się ze wschodnią drogą serwisową obsługującą trasę S6. Stan techniczny drogi ocenia
się jako dostateczny.
Uzupełniający (wewnętrzny) układ komunikacyjny tworzący sieć dróg gminnych przedstawiono w poniższej tabeli:
Tabela 43 - Uzupełniający układ komunikacyjny gminy Kolbudy
Lp.

Numer
drogi

1

170001G

2

170002G

3

170003G

4

170004G

5

170005G

6

170006G

7

170007G

8

170008G

9

170009G

10

170010G

11
12
13
14
15

170011G
170012G
170013G
170014G
170015G

16

170016G

17

170017G

18

170018G

19

170019G

20

170020G

Przebieg drogi
Kolbudy (od drogi powiatowej nr 1929G) - Łapino Dolne (do granicy administracyjnej gminy)
Czapielsk (od mostu na rzece Reknica) - granica administracyjna
gminy (kierunek Marszewska Góra)
Buszkowy Górne (od drogi powiatowej nr 2204G) - granica administracyjna gminy (kierunek Klonowo Dolne)
Pręgowo Dolne (od drogi powiatowej nr 2203G) - Babidół - droga
wojewódzka nr 221
Kolbudy (droga wojewódzka nr 221) - zbiornik wodny (kierunek
Bielkowo)
Jankowo Gdańskie (droga wojewódzka nr 221 - pętla autobusowa)
Otomin (od drogi powiatowej nr 1930G) - granica administracyjna
gminy (kierunek Karczemki)
Buszkowy Górne - granica administracyjna gminy (kierunek Swojkowo)
Buszkowy Górne - granica administracyjna gminy (kierunek Mierzeszyn)
Pręgowo Górne (od drogi powiatowej nr 2203G) - Ostróżki -granica
administracyjna gminy (kierunek Jodłowno)
Pręgowo Dolne (od drogi gminnej nr 170030G) - Ostróżki
Czapielsk - granica administracyjna gminy (kierunek Przyjaźń)
Czapielsk - Czapielsk Mały
Buszkowy Górne - droga Zaskoczyn - Mierzeszyn
Buszkowy Górne (od drogi powiatowej nr 2204G) - Ostróżki
Ostróżki - Lisewiec - Żmijewo - granica administracyjna gminy (kierunek Nieponie)
Bielkówko (od drogi powiatowej nr 2202G) - Lisewiec
Pręgowo Górne (od drogi powiatowej nr 2203G) - Bielkówko (do
drogi powiatowej nr 2202G)
Bielkówko (od drogi powiatowej nr 2202G) - Żmijewo
Lublewo Gdańskie (od drogi wojewódzkiej nr 221) - granica administracyjna gminy (kierunek Sulmin)
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Klasa
drogi

Długość
drogi
(km)

L

2,70

D

1,70

L

3,30

L/D

3,60

L

0,30

D

1,30

L

2,10

L

1,10

D

1,50

D/L

2,60

D
L
D
D
D

0,90
1,60
0,60
1,20
1,90

L

4,50

L

1,70

L

1,80

L

1,10

D

1,20

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KOLBUDY
TOM I - UWARUNKOWANIA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KOLBUDY

21

170021G

22

170022G

23
24
25
26

170023G
170024G
170025G
170026G

27

170027G

28

170028G

29
30

170029G
170030G

31

170031G

Bąkowo (od drogi wojewódzkiej nr 221) - Otomin (do drogi powiatowej nr 1930G)
Otomin (od drogi powiatowej nr 1930G) - granica administracyjna
gminy (kierunek Kowale)
Kolbudy - Babidół
Lisewiec - granica administracyjna gminy (kierunek Żuława)
Jankowo Gdańskie - Obwodowa Trójmiasta (kierunek Łostowice)
Kowale - granica administracyjna gminy (kierunek Borkowo)
Granica administracyjna gminy (Straszyn) - Kowale - granica administracyjna gminy (kierunek Szadółki)
Bąkowo (droga wojewódzka nr 221) - granica administracyjna gminy (kierunek Straszyn)
Czapielsk (most na rzece Reknica) - droga wojewódzka nr 221
Pręgowo Górne ul. Strażacka (od drogi powiatowej nr 2203G)
Kolbudy (od drogi wojewódzkiej nr 221 do drogi gminnej nr
170023G) - ul. Wyżynna, Na Skarpie, Modrzewiowa
Razem długość dróg

L

3,80

L

2,10

L
L
D
D

2,20
1,30
0,60
0,60

L

3,60

L

3,00

L
D

0,90
0,80

D

0,65

-

56,25

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Kolbudach

Ogólny stan dróg gminnych ocenia się jako średni. Wiele z nich wymaga urządzenia w postaci wykonania nawierzchni utwardzonej, budowy chodników lub ciągów pieszo-jezdnych.
Stan dróg o nawierzchni utwardzonej jest zadowalający, natomiast w wielu miejscach brak
jest w ich ciągu chodników i ścieżek rowerowych. Drogi gruntowe, zwłaszcza przebiegające
przez tereny zagospodarowane, wymagają zainwestowania z zastosowaniem odpowiednich
parametrów technicznych.
Nasycenie ilości połączeń komunikacyjnych (drogowych) ocenia się jako słabe. Wskazuje się
na brak dostatecznego skomunikowania niektórych miejscowości, brak uciąglenia niektórych
dróg lub brak powiązań z drogami sąsiednimi.
System komunikacyjny poszczególnych rejonów gminy oparty jest na podstawowym układzie
dróg lokalnych:
Rejon Otomina - obsługiwany poprzez drogę powiatową nr 1930G (ulica Słoneczna) oraz
drogę gminną nr 170022G (ulica Konna), o nawierzchni utwardzonej, posiadające klasę dróg
lokalnych (L). Obydwie drogi prowadzą bezpośrednio do Gdańska, w kierunku Szadółek,
dzięki czemu rejon Otomina posiada bezpośrednie połączenie z miastem. Niestety rejon
Otomina nie posiada dogodnego połączenia drogowego z pozostałym terytorium gminy.
Droga gminna nr 170021G prowadząca do Otomina z Bąkowa (od skrzyżowania z drogą
wojewódzką nr 221) nie posiada nawierzchni utwardzonej, a jest jedynym możliwym połączeniem z rejonu Otomina z gminą.
Rejon Jankowa Gdańskiego i Kowali - ta część gminy położona jest najbliżej miasta Gdańska, jednak dojazd do niego zapewnia jedynie droga wojewódzka nr 221. Jest to obszar o
dużym potencjale rozwojowym, dla którego nowe inwestycje mieszkaniowe i usługowe wymagać będą także rozwoju i dostosowania systemu transportowego w skali lokalnej i regionalnej (powiązanie z Gdańskiem i Pruszczem Gdańskim). Obszar obsługiwany jest przez
drogę gminną nr 170006G klasy dojazdowej (D), drogę gminną nr 170025G klasy dojazdowej (D) oraz drogę gminną nr 170027G klasy lokalnej (L), wymagających nawierzchni utwardzonej.
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Urządzenia wymaga ulica Podgórna wraz z wiaduktem nad trasą S-6, która zapewni powiązanie z Gdańskiem (wraz z drogą nr 170006G utworzy w ten sposób ciąg komunikacyjny od
skrzyżowania z drogą wojewódzka nr 221 do przejazdu nad trasą S-6 w kierunku miasta
Gdańska). Urządzenia wymaga również ulica Straszyńska (w kierunku Straszyna) wraz z
ulicą Poprzeczną (gmina Pruszcz Gdański) prowadzące do węzła Straszyn. Urządzenie drogi nr 170025G zapewni dodatkowe powiązanie z terenem powiatu gdańskiego. Zalecane jest
także powiązanie ulicy Parkowej z ulicą Rzemieślniczą uciąglając w ten sposób układ komunikacyjny rejonu Jankowa Gdańskiego. Teren Kowali położony na wschód od obwodnicy do
granic administracyjnych z Gdańskiem obsługiwany jest poprzez ulicę Staropolską (droga
wojewódzka nr 221), drogę gminną nr 170026G klasy dojazdowej (D) oraz drogę gminną nr
170027G klasy lokalnej (L).
Rejon Bąkowa - obsługiwany głównie poprzez drogę wojewódzką nr 221 oraz drogę gminną
nr 170028G klasy lokalnej (L) prowadzącą do Straszyna. Ponadto z Bąkowa do Otomina
prowadzi droga nr 170021G klasy lokalnej (L), obydwie funkcjonują jako drogi gruntowe.
Rejon Lublewa Gdańskiego i Bielkowa - obsługiwany jest przede wszystkim poprzez drogę
wojewódzka nr 221 i drogę powiatową nr 2202G oraz nieurządzoną drogę gminną nr
170020G klasy dojazdowej (D) w kierunku Sulmina. Ponadto rejon obsługiwany jest przez
sieć dróg dojazdowych. W rejonie Lublewa należy dążyć do ograniczenia zagospodarowania
w bezpośrednim sąsiedztwie drogi wojewódzkiej, odsuwając zainwestowanie wgłęb miejscowości z jednoczesnym dostosowaniem i rozbudową układu komunikacyjnego obsługującego nowe inwestycje.
Rejon Bielkówka - obsługiwany jest poprzez drogę powiatową nr 2202G oraz drogę gminną
nr 170017G klasy lokalnej L prowadzącej do Lisewca, drogę gminną nr 170018G klasy lokalnej (L) prowadzącą do Pręgowa oraz drogę gminną nr 170019G klasy lokalnej (L) prowadzącą do Żmijewa. Układ wspomaga droga gminna nr 170016G klasy lokalnej przebiegająca
przez Żmijewo.
Rejon Kolbud - obsługiwany jest przede wszystkim poprzez drogę wojewódzką nr 221 i drogi
powiatowe nr 1929G i 2203G oraz rozbudowany system dróg dojazdowych w miejscowości.
System transportowy wspomaga droga gminna nr 170031G klasy dojazdowej oraz droga
gminna nieutwardzona nr 170005G w kierunku Bielkowa.
Rejon Pręgowa i Lisewca - obszar obsługiwany poprzez drogę powiatową nr 2203G oraz
drogę gminną nr 170004G klasy lokalnej / dojazdowej prowadzącej z Pręgowa Dolnego
przez Babidół do drogi wojewódzkiej nr 221, drogę gminną nr 170018G łączącą Pręgowo z
Bielkówkiem i drogę gminną nr 170030G (nawierzchnia utwardzona) łączącą się z drogą
powiatową. Ponadto układ uzupełnia droga gminna nr 170011G prowadząca do miejscowości Ostróżki oraz droga gminna nr 170011G łącząca Pręgowo z Ostróżkami. Rejon Lisewca
obsługuje droga gminna nr 170024G oraz droga nr 170016G prowadząca z Ostróżek przez
Lisewiec do Żmijewa.
Rejon Babidołu i Nowin - obsługiwany jest przez drogę gminną nr 170023G biegnąca przez
miejscowość Nowiny do Kolbud.
Rejon Buszków i Ostróżek - podstawę obsługi komunikacyjnej stanowi droga powiatowa nr
2204G, łącząca się z nią droga gminna nr 170003G oraz drogi gminne nr 170008G i
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170009G prowadzące z Buszków Górnych w kierunku Swojkowa oraz w kierunku Mierzeszyna. Ponadto rejon obsługiwany jest poprzez drogę gruntową nr 170015G biegnącą w kierunku Ostróżek.
Rejon Czapielska - główny ciąg komunikacyjny dla rejonu Czapielska stanowi droga nr
170002G klasy lokalnej (L) i droga nr 170029G klasy dojazdowej (D) łącząca się z drogą
wojewódzką nr 221. Układ wspomaga droga nr 170012G klasy lokalnej (L) i droga nr
170013G klasy dojazdowej (D).
Rejon Łapina - rejon ten obsługiwany jest przez drogę gminną nr 170001G klasy lokalnej (L)
o nawierzchni utwardzonej.

7.2. Komunikacja kolejowa
Przez obszar gminy przebiega linia kolejowa nr 229 Pruszcz Gdański - Kartuzy - Lębork. W
1994r na odcinku Pruszcz Gdański - Kartuzy, przebiegającym przez gminę Kolbudy, wstrzymano przewozy pasażerskie do odwołania.
Na terenie gminy funkcjonują przewozy (wycieczki turystyczne) koleją drezynową na trasach:
Kolbudy - Stara Piła - Kolbudy, Kolbudy - Goszyn - Kolbudy, Kolbudy - Pruszcz Gdański Kolbudy oraz Sierakowice - Kartuzy - Kolbudy. Linia kolejowa, ze względu na swoje malownicze położenie oraz zabytkowy charakter, posiada duży potencjał turystyczny.
Mimo zaprzestania regularnych przewozów pasażerskich na linii przebiegającej przez gminę
Kolbudy, nadal tereny kolejowe funkcjonują jako tereny zamknięte.
Tabela 44 - Działki stanowiące kolejowe tereny zamknięte
Obręb
Numer działki
Łapino
1, 13/1, 79, 85, 113
Kolbudy
8/10, 8/2, 8/6, 8/8, 8/9, 105/8
Pręgowo Górne
32
Bielkówko
37/2, 37/3, 37/6, 37/9
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PKP Nieruchomości S.A. Oddział Gdańsk

7.3. Komunikacja lotnicza
Na terenie gminy Kolbudy nie funkcjonuje żadne lotnisko, jednakże w bliskiej odległości
znajdują się dwa lotniska: Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy (w odległości około 5 km
w kierunku północnym od granic gminy) oraz lotnisko wojskowe w Pruszczu Gdańskim użytkowane obecnie przez 49 Pułk Śmigłowców Bojowych oraz Aeroklub Gdański (w odległości
około 9 km w kierunku zachodnim od granic gminy).

7.4. Komunikacja zbiorowa
Komunikacja zbiorowa w gminie realizowana jest przez połączenia autobusowe obsługiwane
przez ZTM Gdańsk - linie nr 155, 174, 255, 256, 847, 854, 855, 856, 857, 876 i linię nocną
N4 oraz PKS Gdańsk - linie nr 851, 852 i 860. Komunikacja autobusowa zapewnia połączenia lokalne jak również połączenia regionalne, między innymi z Pruszczem Gdańskim, gdzie
mieści się siedziba władz samorządu powiatowego, z Gdańskiem i aglomeracją trójmiejską
oraz z Kościerzyną.
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7.5. Komunikacja rowerowa
Ścieżki i drogi rowerowe powinny stanowić bardzo istotny element układu komunikacyjnego
gminy zarówno z punktu widzenia turystyki rowerowej jak również zaspokojenia codziennych
potrzeb komunikacyjnych mieszkańców (relacje typu: miejsce zamieszkania - miejsce pracy,
sklep, kościół, sąsiednie miejscowości). W gminie funkcjonuje jeden ciąg pieszo-rowerowy
wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 221 biegnący od miejscowości Kolbudy do miejscowości Lublewo Gdańskie (rejon ul. Konwaliowej). Docelowo przewiduje się jego kontynuację do miejscowości Kowale.
Ścieżki rowerowe rekreacyjne (służące głównie turystyce) wchodzą w układ tzw. Wielkiej
Pętli czyli systemu ponad 200 km ścieżek rowerowych rozciągających się na terenie trzech
gmin: Kolbud, Przywidza oraz Trąbek Wielkich. Na terenie gminy Kolbudy funkcjonuje pięć
tras rowerowych stanowiących odcinki Wielkiej Pętli:
1) Odcinek Otomiński, trasa biegnąca z Wróblówki do Otomina wraz z pętlą wokół Jeziora
Otomińskiego;
2) Odcinek biegnący przez miejscowość Sulmin, dalej wzdłuż Jeziora Łapińskiego, aż do
Czapielska;
3) Odcinek biegnący z Czapielska do Buszkowych;
4) Odcinek biegnący od Sulmina do Pręgowa;
5) Odcinek mający swój początek we Wróblówce, biegnący przez Pręgowo i Buszkowy,
kończąc się na trasie rowerowej wokół Jeziora Przywidzkiego.

7.6. Szlaki turystyczne
Ze względu na znaczącą funkcję turystyczną gminy, dość dobrze rozwinięta jest sieć różnego typu szlaków turystycznych. Poniżej przedstawiono funkcjonujące na terenie gminy:
Szlaki piesze:
• Szlak Kartuski - niebieski, o długości 1,2 km40, Sopot Kamienny Potok - Kartuzy (69,5
km);
• Szlak Skarszewski - zielony, o długości 22,6 km41, Sopot Kamienny Potok - Skarszewy
(80,7 km);
• Szlak Wzgórz Szymbarskich - czarny, o długości 12,9 km42, Sopot - Sierakowice (122,6
km);
• Szlak Bursztynowy - żółty, o długości 14,6 km, Otomin - Kolbudy, w całości znajdujący
się na terytorium gminy.
Ogółem, przez teren gminy przebiega 51,3 km szlaków pieszych, co daje gęstość szlaków
pieszych 6,2 km na 10 km2 powierzchni gminy.
Ścieżki przyrodniczo-leśne, inaczej zwane ścieżkami dydaktycznymi, nad którymi zarząd
pełni Nadleśnictwo Kolbudy:
• Ścieżka Otomińska o długości 2,3 km;
• Ścieżka Leźnieńska o długości 2 km.

40

Długość odcinka przechodzącego przez terytorium gminy
Długość odcinka przechodzącego przez terytorium gminy
42
Długość odcinka przechodzącego przez terytorium gminy
41
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Szlak kajakowy na rzece Raduni na odcinku Kolbudy Górne - Straszyn - Kuźnice jako część
98-kilometrowego szlaku kajakowego rzeki Raduni.

7.7. Podsumowanie
Zewnętrzny układ komunikacyjny gminy opiera się przede wszystkim na drodze wojewódzkiej nr 221, zbierającej ruch z terenu całej gminy w kierunku miasta Gdańska. Problemem
jest wysokie i stale wzrastające natężenie ruchu wynikające z braku alternatywy bezpośredniego połączenia terenów gminy z Gdańskiem, a także wzrastający udział tranzytu przez
terytorium gminy Kolbudy. Sieć drogowa łącząca poszczególne miejscowości jest niewystarczająca i utrudnia poruszanie się po terenie gminy. Ponadto, wiele dróg o charakterze lokalnym posiada nawierzchnie nieutwardzoną, wszystkie drogi zbiorcze oraz droga główna wymagają urządzenia wraz z budową chodników i dróg rowerowych.
Silne procesy urbanizacji terenów sąsiadujących z miastem Gdańskiem, zwłaszcza w rejonie
Jankowa Gdańskiego, Kowali oraz Straszyna (gmina Pruszcz Gdański), po zachodniej stronie obwodnicy S6, sprawiają, iż konieczna jest przebudowa tamtejszego niewydolnego układu komunikacyjnego. Tereny te, podlegające intensywnemu zainwestowaniu, wymagają zapewnienia odpowiedniego systemu dróg nie tylko w układzie wewnętrznym, ale również w
układzie regionalnym poprzez projektowany węzeł południowy (węzeł „Straszyn”). Wraz z
budową węzła zespolonego „Straszyn” oraz dróg serwisowych obwodnicy Metropolitalnej
(dróg publicznych o znaczeniu lokalnym), należy dążyć do rozbudowy lokalnych powiązań
komunikacyjnych oraz zapewnić połączenia drogowe dla terenów bezpośrednio przylegających do obwodnicy Trójmiasta.
Z kolei wykorzystanie dużego potencjału inwestycyjnego gminy wymaga zapewnienia odpowiednich lokalnych połączeń drogowych, polegających na budowie i rozbudowie dróg o nawierzchni utwardzonej biegnących przez poszczególne miejscowości, jak również tworzeniu
powiązań z gminami sąsiednimi.
Na drodze wojewódzkiej należy dążyć do zminimalizowania natężenia ruchu, głównie poprzez budowę nowych odcinków dróg gminnych oraz skomunikowanie terenów przyległych
do istniejących i projektowanych tras szybkiego ruchu poprzez realizowane w ich ciągach
drogi serwisowe służące do obsługi ruchu lokalnego. Budowa chodników wraz z drogami
rowerowymi wzdłuż drogi wojewódzkiej planowana jest docelowo na odcinku prowadzącym z
Kolbud do granicy z miastem Gdańsk.
Niezbędna jest dywersyfikacja środków transportu funkcjonujących na terenie gminy, dominacja prywatnej komunikacji samochodowej zawsze będzie prowadziła do niewydolności
systemów komunikacyjnych. Konieczne jest umożliwienie objęcia gminy Kolbudy większą
ilością kursów komunikacji zbiorowej łączącej gminę z Gdańskiem i Pruszczem Gdańskim;
wykorzystanie linii kolejowej do wprowadzenia nowoczesnych form transportu szynowego
opartego na energooszczędnych szynobusach; a także usprawnienia w zakresie komunikacji
pieszej i rowerowej, umożliwiające bezpieczne przemieszczanie się niezmotoryzowanym
użytkownikom dróg publicznych (budowa chodników, dróg rowerowych, przejść dla pieszych
z sygnalizacją świetlną).
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8. Stan systemów uzbrojenia technicznego
8.1. Gospodarka wodno-ściekowa
ściekowa
8.1.1. Zaopatrzenie w wodę
Według danych GUS, zarówno w 2008r.
2008 jak i w 2009r. (brak danych dla innych lat), w gminie
3
Kolbudy sprzedano 1,5 dam wody, z czego 1,3 dam3 trafiło do gospodarstw domowych.
Relatywną stabilność zapotrzebowania na wod
wodę w tym okresie potwierdza wskaźnik
wska
przeciętnego zużycia
ycia wody w gospodarstwach domowych. W ostatnich trzech latach kształtował
się on na stabilnym poziomie, oscyluj
oscylującym około 39 m3 rocznie na 1 mieszkańca
mieszka
(por. wyk.
19).
Wykres 19 - Przeciętne
ętne roczne zużycie
zu ycie wody w gospodarstwach domowych
w gminie Kolbudy w latach 2002-2010
2002
m3
45,0
40,0
35,0
30,0

Zużycie wody na 1
mieszkańca

25,0
20,0

Zużycie wody na 1
odbiorcę

15,0
10,0
5,0
0,0
2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Źródło:
ródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS

Jednakże biorąc pod uwagę
ę dłuższą
dłu
perspektywę czasową, można
na zauwa
zauważyć trend wzrostowy zapotrzebowania na wodę,
wod co wynika także ze wzrostu ilości
ci gospodarstw domowych
na terenie gminy. Korzystnie przedstawia się
si różnica pomiędzy
dzy poziomem zu
zużycia wody na 1
mieszkańca a poziomem zużycia
ycia wody na 1 odbiorcę.
odbiorc Z każdym
dym rokiem zwi
zwiększa się udział
korzystających
cych z sieci wodocią
wodociągowej w ogóle ludności
ci gminy. Spadek liczby gospodarstw
domowych pozbawionych dostępu
dost
do sieci wodociągowej
gowej jest procesem powolnym, lecz
konsekwentnie postępującym
cym ((z 11,2% w 2002r. do 7,2% w 2010r.).
). Pozbawione dostępu
dost
do
systemów wodociągowych
gowych są przede wszystkim zagrody rolnicze wyposa
wyposażone we własne
studnie oraz część nowo zabudowywanych terenów, b
będących
cych na począ
początku procesu inwestycyjnego.
Podstawę zaopatrzenia w wodę
wod dla gminy Kolbudy stanowią: ujęcie
cie powierzchniowe „Straszyn”, ujęcie drenażowe „Pręgowo
ęgowo” oraz ujęcia wód wgłębnych
bnych poziomu czwartorz
czwartorzędowego.
Ujęcie powierzchniowe „Straszyn
Straszyn” znajduje się przy wschodniej granicy gminy, nad Jeziorem
Straszyńskim
skim na rzece Raduni. Wraz ze stacj
stacją uzdatniania wody tworzą największy tego
typu obiekt w gminie i jeden z większych
wi kszych w tym rejonie województwa pomorskiego. Stacja
wyposażona jest w sita, blok
ok ozonowania wstępnego
wst pnego i koagulacji, osadniki, blok ozonowania
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pośredniego, blok węgla aktywnego, blok końcowej dezynfekcji chlorem, a także zbiorniki
wody czystej oraz jej pompownię. W zdecydowanej większości woda z tego ujęcia, za pośrednictwem magistrali ∅ 1200 mm, trafia do odbiorców w Straszynie w gminie Pruszcz
Gdański, w mieście Pruszcz Gdański oraz w Gdańsku (ujęcie „Straszyn” jest jednym z głównych źródeł zaopatrzenia stolicy województwa). Z racji swojej specyfiki, ujęcie powierzchniowe „Straszyn” posiada rozległą strefę ochrony pośredniej rozciągającą się wzdłuż rzek Raduni i Reknicy wraz z towarzyszącymi im zbiornikami wodnymi oraz strefę ochrony bezpośredniej w rejonie ujęcia i stacji uzdatniania wody. Strefy ochronne ujęcia zostały ustanowione Rozporządzeniem Nr 1/2006 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w
Gdańsku z dnia 21 lutego 2006r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 17 marca 2006r. Nr 30, poz.
600) i obowiązują od dnia 1 kwietnia 2006r. Zasięg stref ochrony przedstawiono na rys. 7.
Zarówno samo ujęcie jak i magistrala wodociągowa pozostaje w zarządzie spółki Gdańska
Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.
Ujęcie drenażowe „Pręgowo”. System drenażowy tego ujęcia wody obejmuje kilka stanowisk
zlokalizowanych w dolinach, po północnej i południowej stronie porośniętego przez lasy
wzniesienia usytuowanego pomiędzy wsią Pręgowo Dolne a wsią Ostróżki. Wody pobierane
we wszystkich miejscach trafiają do stacji uzdatniania wody i pompowni w Pręgowie Dolnym
przy ul. Wodociągowej. Według założeń projektowych, uzdatniona woda w części ma zasilać
odbiorców w miejscowości Pręgowo, natomiast w części ma zaopatrywać Gdańsk, za pomocą magistrali ∅ 418 mm, łączącej się z magistralą ∅ 1200 mm na wysokości ujęcia wody
„Straszyn”. Samo ujęcie, wraz z magistralą ∅ 418 mm biegnącą do Gdańska, użytkowane
jest od 1869r. i widnieje na przedwojennych, niemieckich mapach. Obejmuje ono obszar zasobowy o powierzchni około 7,8 km2 posiadający zasoby rzędu 441 m3/h. Składa się z systemu drenarskiego w Dolinie Pręgowskiej (o zasobach 360 m3/h) oraz systemu drenarskiego
w Dolinie Ostróżek (o zasobach 30 m3/h).
W 1995r. z powodu skażenia bakteryjnego spowodowanego przedostaniem się zanieczyszczeń z powierzchni, system drenarski w Dolinie Ostróżek został odłączony od sieci wodociągowej. W 2007r. zaproponowano projekt strefy ochronnej dla Doliny Ostróżek, celem ograniczenia ilości zanieczyszczeń przedostających się do wody i ponownego włączenia jej do sieci zaopatrującej mieszkańców gminy Kolbudy i miasta Gdańsk.43 Strefy ochrony bezpośredniej, pośredniej oraz pośredniej z zaostrzonymi rygorami wyznaczono w 2009r. Rozporządzeniem Nr 2/2009 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia
30 kwietnia 2009r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 9 lipca 2009r. Nr 88., poz. 1786). Granice stref
ochronnych ujęć wody przedstawiono na Schemacie 1 - Uwarunkowania środowiska przyrodniczego oraz w tomie II - Kierunki zagospodarowania przestrzennego Gminy Kolbudy.
Ujęcie wody „Pręgowo” posiada pozwolenie wodno-prawne zezwalające na pobór wody w
ilości 360 m3/h. Obiekt ten, wraz z magistralą ∅ 418 mm pozostaje w zarządzie spółki Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.

Na terenie gminy funkcjonują także następujące ujęcia wód wgłębnych poziomu czwartorzędowego, pozostające w zarządzie spółki Reknica Sp. z o.o.:

43

Projekt strefy ochronnej drenażowego ujęcia wody podziemnej „Dolina Ostróżek”, Pracownia Modelowania
Hydrogeologicznego, Granatowicz J., Sukowski T., Chwaszczyno, październik 2007
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Tabela 45 - Wykaz głębinowych ujęć wody na terenie gminy Kolbudy
w zarządzie spółki Reknica Sp z o.o.
Nr

Stacja ujęcia

Obsługiwany obszar

1.

Kolbudy - Nowiny

Kolbudy, Nowiny,
Babidół

2.

Lublewo

Lublewo, Bielkowo

3.

Bąkowo

Bąkowo

4.

Czapielsk

Czapielsk

5.

Buszkowy

Buszkwy, Ostróżki

6.

Żmijewo

Bielkówko, Lisewiec

7.

Otomin

Otomin

8.

Pręgowo

Pręgowo

9.

Bielkówko

10.

Bąkowo (w budowie)

Bielkówko
Kowale, Jankowo
Gd., Bąkowo i Otomin

Pozwolenie
wodnoprawne
ROŚ 6223-66/09/EST
(do 31.12.2019r.)
BRO ROŚ 6223-41/01
(do 20.01.2012r.)
BRO ROŚ 6226-3/03
(do 28.02.2013r.)
BRO ROŚ 6223-12/03
(do 30.05.2013r.)
BRO ROŚ 622-60/02
(do 30.09.2012r.)
BRO ROŚ 622342/10/EST
(do 03.10.2020r.)
ROŚ 6223-25/08
(do 30.06.2018r.)
BRO ROŚ 6223-29/03
(do 30.11.2014r.)
Brak danych
ROŚ.6223-36/10/RST
(do 31.08.2030r.)

Wielkość
pozwolenia
3

75 m /h
3

30 m /h
3

40 m /h
3

71 m /h
3

34 m /h
3

11 m /h
3

12 m /h
3

6,7 m /h
Brak danych
3

80 m /h

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Reknica Sp. z o.o. oraz informacji Urzędu Gminy w Kolbudach

Część terenu gminy zaopatrywana jest w wodę zakupywaną od miasta Gdańsk. Dotyczy to
Jankowa Gdańskiego i Kowali, podłączonych do trójmiejskiej sieci wodociągowej. Podobnie
część miejscowości Otomin obsługiwana jest z ujęcia Zakładu Gazownictwa Gdańsk. Sytuacja ta ulegnie zmianie po zakończeniu realizacji ujęcia wód wgłębnych wraz ze stacją
uzdatniania wody w Bąkowie. Ujęcie to zaopatrywać będzie teren Kowali, Jankowa Gdańskiego, Bąkowa i Otomina. W momencie opracowywania niniejszego Studium, inwestycja ta
pozostawała w trakcie realizacji.
Sieci wodociągowe na terenie gminy często mają charakter lokalny, skupione są wokół danego ujęcia wody i nie zawsze łączą się w większe struktury. Obręby Łapino i Czapielsk zaopatrywane są z ujęcia wody w Czapielsku oraz z ujęcia wody Łapino Kartuskie znajdującym
się około 400 m za zachodnią granicą gminy Kolbudy, w gminie Żukowo. Kolejna lokalna
sieć zasilana przez ujęcie wody w Buszkowach obejmuje tę miejscowość oraz wieś Ostróżki.
Pręgowo zasilane jest z dwóch ujęć: drenażowego (opisanego wcześniej) i wgłębnego. Z
wyjątkiem magistrali prowadzącej do Gdańska, sieć w tej miejscowości ma również charakter
lokalny. Kolejną siecią jest bardziej rozległa struktura obejmująca ujęcie wody w Bielkówku i
Żmijewie obsługująca oprócz tych miejscowości także Lisewiec. Natomiast największą sieć
na terenie gminy tworzą wodociągi w Kolbudach, Nowinach, Lublewie Gdańskim i Bąkowie zasilane przez dwa ujęcia wody w Kolbudach i Lublewie, sięgają aż do zachodniej części
Kowali. Docelowo planowane jest połączenie tej sieci z siecią trójmiejską obecną we
wschodniej części Kowali i Jankowie Gdańskim.
Ponadto, na terenie gminy funkcjonuje około 20 niewielkich przyzakładowych ujęć wody,
zaopatrujących zakłady produkcyjne oraz kompleksy wypoczynkowe. Średnia głębokość
wody gruntowej w gminie Kolbudy wynosi około 70 m.
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Sieć wodociągowa
gowa na terenie gminy obejmuje 112,9 km ruroci
rurociągów
gów i ponad 2,7 tys. przyłąprzył
czy oraz 10 zdrojów ulicznych. W większości
wi
składa się z przewodów w wieku od 10 do 25
lat (40%), znacznie mniej jest przewodów funkcjonujących
funkcjonuj
krócej niż 10 lat (25%) oraz tych
używanych
ywanych od 25 do 50 lat (25%). Struktura materiałowa przewodów przedstawia si
się następująco:
Tabela 46 - Struktura materiałowa sieci wodociągowej
wodoci gowej w gminie Kolbudy
Materiał
Żeliwo
Stal
AC
PCV
PE HD

Przewody tranzytowe
2%
5%
30%
55%
8%

Przewody rozdzielcze
45%
45%
10%

Przyłą
Przyłącza
wodociągowe
50%
50%

Źródło:
ródło: opracowanie własne na podstawie danych Reknica Sp. z o.o.

8.1.2. Odprowadzanie ścieków
cieków sanitarnych
Na przestrzeni ostatnich lat w gminie Kolbudy miał miejsce znaczący
znacz cy rozwój sieci kanalizacji
sanitarnej. W przeciągu
gu minionej dekady długo
długość sieci wzrosła o ponad 100% (por. wyk. 20):
Wykres 20 - Zmiany długości
długo ci sieci kanalizacyjnej w gminie Kolbudy
w latach 2000-2010
[km]
107,2 111,5

120,0
97,9
100,0

88,1
71,9 75,1

80,0
60,0

54,5 57,3

61,9 60,3
49,3

Długość sieci

40,0
20,0
0,0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Źródło:
ródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS

Świadczy to o bardzo dużym
żym
ym ruchu inwestycyjnym prowadzonym przez gmin
gminę w tym zakresie, jednakże wskaźnik
nik długoś
długości sieci nie jest w stanie dostarczyć danych na temat poziomu
faktycznego wyposażenia
enia w dost
dostęp do sieci kanalizacyjnej mieszkańców
ców gminy. Wi
Więcej informacji dostarcza porównanie liczby przyłączy
przył
prowadzących
cych do budynków mieszkalnych i
budynków zbiorowego zamieszkania w stosunku do ogólnej liczby budynków mieszkalnych
na terenie gminy (por. wyk. 21).
21)
Wzrost liczby przyłączy
czy w analizowanym okresie przebiega mniej wi
więcej
ęcej proporcjonalnie do
wzrostu długości
ci sieci kanalizacyjnej. Niestety brak danych statystycznych dotyczących
dotycz
ilości
budynków mieszkalnych przed 2008 rokiem uniemożliwia
uniemo liwia przeprowadzenie dokładnych an
analiz, jednakże w ciągu
gu trzech ostatnich lat przeci
przeciętny
tny udział budynków nieposiadaj
nieposiadających pod-
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łączenia
czenia do sieci kanalizacyjnej w ogólnej
ogólnej liczbie budynków jest podobny i waha się
si w granicach około 9-15
15 %, wykazując nieznaczną
nieznaczn tendencję spadkową.. Podsumowuj
Podsumowując, liczba budynków podłączonych
czonych do sieci kanalizacyjnej ro
rośnie
nie niewiele szybciej niż ogólna liczba budynków mieszkalnych. Przyczyną
Przyczyn tej sytuacji jest przede wszystkim nadmierne rozpraszanie
się zabudowy utrudniające
ce realizacj
realizację kanalizacji na danym terenie i znacz
znacząco podnoszące
koszty jej wykonania.
Wykres 21 - Zmiany w liczbie przyłączy
przył czy kanalizacyjnych w gminie Kolbudy
w latach 2000-2010
3000
2500
2000
Przyłącza kanalizacyjne do
budynków mieszkalnych

1500

Budynki mieszkalne
1000
500
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Źródło:
ródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS

Potwierdza to także
e analiza zmian liczby ludno
ludności korzystającej
cej z sieci kanalizacyjnej ((por.
tab. 47).
Tabela 47 - Zmiany w liczbie ludności
ludno
korzystającej
cej z sieci kanalizacyjnej
w gminie Kolbudy w latach 2002-2010
2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Ludność korzystająca z sieci
kanalizacyjnej

7107

7498

7824

8245

8685

9284

9702

10240 10643

149,75

Liczba ludności

10623 10956 11379 11782 12307 12890 13147 13604 14019

131,97

Udział ludności
korzystającej z
sieci w ogólnej
liczbie ludności
[%]

66,90

68,44

68,76

69,98

70,57

72,02

73,80

75,27

2010

Dynamika

Rok

75,92

(2002 = 100)

-

Źródło:
ródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS

Liczba ludności korzystającej
cej z sieci kanalizacyjnej w analizowanym okresie wzrosła znacz
znacząco, przy czym tempo tego wzrostu było niewiele wyższe
wy sze od wzrostu liczby ludno
ludności. Sprawia
to, że udział ludności
ci korzystaj
korzystającej
cej z sieci kanalizacyjnej w ogólnej liczbie
liczbi ludności podnosi
się relatywnie powoli.
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W gminie Kolbudy przez ostatnie 10 lat na skutek intensywnie prowadzonych inwestycji, ilość
sieci kanalizacyjnej uległa podwojeniu, jednakże zaowocowało to wzrostem udziału ludności
korzystającej z sieci w stosunku do ogólnej liczby ludności jedynie o około 11 punktów procentowych z 66,9% w 2002r. do 75,9% w 2010r.
Według danych Urzędu Gminy, wartość wskaźnika skanalizowania gminy w 2011r. była wyższa niż przedstawiona w sprawozdawczości Głównego Urzędu Statystycznego i wyniosła
około 90%. Wskazuje się, iż w gminie jedynie dwie miejscowości, o stosunkowo nie wielkiej
liczbie ludności nie zostały jeszcze objęte systemem kanalizacji sanitarnej tj.: Czapielsk i
Lisewiec.
Gmina Kolbudy w aglomeracji Gdańsk
Zgodnie z Rozporządzeniem Wojewody Pomorskiego Nr 76/06 z dnia 27 lipca 2006r.
w sprawie wyznaczenia aglomeracji Gdańsk (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 16 sierpnia 2006r.
Nr 87, poz. 1821) cała gmina Kolbudy znajduje się w zasięgu aglomeracji Gdańsk, obsługiwanej przez oczyszczalnię ścieków Gdańsk-Wschód. Oznacza to objęcie terenu gminy podstawowym instrumentem wdrożenia postanowień dyrektywy 91/271/EWG - Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Celem Programu jest ograniczenie zrzutów
niedostatecznie oczyszczanych ścieków, a co za tym idzie ochrona środowiska wodnego
przed ich niekorzystnymi skutkami.44
Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012r. poz. 145, z
późn. zm.) aglomeracja oznacza teren, na którym zaludnienie lub działalność gospodarcza
są wystarczająco skoncentrowane, aby ścieki komunalne były zbierane i przekazywane do
oczyszczalni ścieków komunalnych, natomiast przez jednego równoważnego mieszkańca
(RLM) rozumie się ładunek substancji organicznych biologicznie rozkładalnych wyrażony,
jako wskaźnik pięciodobowego biochemicznego zapotrzebowania na tlen w ilości 60 g tlenu
na dobę.
Aglomeracja Gdańsk to jedna z największych wyznaczonych w województwie pomorskim,
obejmująca ponad 150 000 RLM. Dla takich systemów, zgodnie z Programem, osiągnięty
poziom obsługi do 31 grudnia 2015r. musi wynosić co najmniej 98%. Obecnie (stan na koniec 2010r.) nie przekracza on 95%. Dlatego też, konieczny jest dalszy rozwój sieci kanalizacyjnych na terenie gminy Kolbudy oraz uzależnienie powstawania nowej zabudowy od wyposażenia terenów w kanalizację sanitarną.
Rozkład sieci kanalizacyjnej na terenie gminy
Kanalizacja sanitarna funkcjonuje we wszystkich obrębach gminy. Wszystkie ścieki powstające na jej terenie, poprzez lokalne systemy grawitacyjno-tłoczne trafiają do mechanicznobiologicznej oczyszczalni ścieków Gdańsk-Wschód. Odbywa się to na podstawie porozumienia komunalnego zawartego 28 września 1995r. pomiędzy miastem Gdańsk a gminą Kolbudy. W porozumieniu tym miasto Gdańsk zobowiązało się do przyjmowania wszystkich ścieków z terenu gminy Kolbudy w zamian za partycypację gminy Kolbudy w kosztach amortyzacji, modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków Gdańsk Wschód.
Ścieki z przeważającej części gminy (z miejscowości Łapino, Czapielsk, Kolbudy, Lublewo
Gdańskie, Pręgowo, Buszkowy, Lisewiec, Bielkówko, Bielkowo), poprzez sieć kanałów ∅

44

Aktualizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, Ministerstwo Środowiska, Krajowy
Zarząd Gospodarki Wodnej, Warszawa 2010, s. 4
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200, ∅ 300 i ∅ 400 mm trafiają do pompowni ścieków Bielkówko, skąd transportowane są do
Gdańska przez Straszyn kolektorem sanitarnym ∅ 600 mm.
W Północno-wschodniej części obszaru gminy, obejmującej miejscowości Otomin, Bąkowo,
Jankowo Gdańskie i Kowale, ścieki poprzez trzy kanały ∅ 400 mm wychodzące z Kowal oraz
jeden wychodzący z Otomina, trafiają do kolektora „Morena” w Gdańsku.
8.1.3. Odprowadzanie ścieków deszczowych
Kanalizacja deszczowa występuje tylko w kilku miejscach na terenie gminy. Jej najdłuższa
sieć funkcjonuje w Kolbudach. Kanały deszczowe biegną tam w ulicach Polnej, Topolowej,
Leśnej, Wojska Polskiego, Łukowej, Tartacznej, Ukośnej, Na Piaskach, Spacerowej, Bukowskiego oraz fragmencie ul. Wybickiego w rejonie dworca kolejowego. Wody podczyszczane
są w kilku separatorach i odprowadzane do Kanału Raduni i Zbiornika Kolbudzkiego.
Krótki odcinek kanalizacji deszczowej funkcjonuje także wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 221 w
północnej części Lublewa Gdańskiego. Wody podczyszczane są w dwóch separatorach i
odprowadzane do cieku bez nazwy wpływającego do Jeziora Straszyńskiego. Podobny odcinek kanalizacji deszczowej znajduje się także w drodze z Kolbud do Żukowa na odcinku
Kolbudy - Łapino Kartuskie (poza obszarem opracowania). Obsługuje on także teren przemysłowy w Kolbudach. Po podczyszczeniu w separatorze, wody trafiają do rzeki Raduni.
Ponadto krótkie odcinki kanalizacji deszczowej znajdują się w Kowalach w rejonie terenów
przemysłowych zlokalizowanych po zachodniej stronie obwodnicy oraz na osiedlu Olimp (ulice Zeusa, Aresa, Zefira i Heliosa). Wody tam zebrane trafiają do kanału bez nazwy wpływającego na teren miasta Gdańsk, wpadającego tam do Potoku Oruńskiego.
Odprowadzanie wód opadowych ze zdecydowanej większości dróg publicznych o nawierzchniach utwardzonych odbywa się do rowów odwadniających, a następnie do rowów
melioracyjnych, cieków, rzek i zbiorników wodnych. Wody opadowe odprowadzane w ten
sposób nie są podczyszczane.
Sposoby zagospodarowania wód opadowych oraz roztopowych, które przyczyniają się do
powstawania lokalnych podtopień zostały szczegółowo przedstawione w opracowaniu Ogólna koncepcja uporządkowania gospodarki wodami opadowymi na terenie Gminy Kolbudy,
zakończonym w kwietniu 2013r.

8.2. Gospodarka energetyczna
8.2.1. Zaopatrzenie w energię elektryczną
Odbiorcy energii elektrycznej zlokalizowani na terenie gminy Kolbudy zaopatrywani są w nią
poprzez sieć dystrybucyjną średniego napięcia (15 kV) wraz z siecią konsumpcyjną i oświetleniową niskiego napięcia (0,4 kV). Sieci te są eksploatowane i administrowane przez Energa Operator S.A. Oddział w Gdańsku. Przez teren gminy przebiegają także linie dystrybucyjne wysokiego napięcia, których gestorem jest Energa Operator S.A. Oddział w Gdańsku oraz
linie przesyłowe najwyższych napięć, których gestorem są Polskie Sieci Elektroenergetyczne
- Północ S.A. z siedzibą w Bydgoszczy:
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•

•

Linia jednotorowa o napięciu 220 kV relacji GPZ Jasiniec - GPZ Gdańsk I wraz z linią
relacji GPZ Gdańsk I - GPZ Miłobądz (biegnie przez północną część Czapielska, Babidół,
Ostróżki, Lisewiec);
Linia dwutorowa o napięciu 2x 400 kV relacji Żarnowiec - Gdańsk Błonia (biegnie przez
tereny leśne na północy gminy, przecina Lublewo Gdańskie i mija po południowej stronie
Jankowo Gdańskie).

Ponadto, przez teren gminy przebiegają linie wysokiego napięcia zasilające stacje GPZ:
• Linia dwutorowa nr 1423 T-I i TII o napięciu 110 kV relacji: stanowisko 22/1 (linii HPZ
Gdańsk I - GPZ Gdańsk Błonia) - GPZ Kowale - GPZ Starszyn Dolny;
• Linia dwutorowa nr 1448 T-I i T-II o napięciu 110 kV relacji GPZ Starszyn Dolny - GPZ
Starszyn Górny - GPZ Pruszcz.
Sieć rozdzielcza średniego napięcia 15 kV zasilana jest wielokierunkowo z kilku źródeł połączonych w spójną sieć. Tworzy ją Główny Punkt Zasilania Kowale (rozbudowany w 2009r.),
oraz elektrownie wodne: Straszyn, Łapino i Bielkowo. Ponadto, część odbiorców w Łapinie
(os. Hajduczek oraz tereny położone na północ od niego) zasilanych jest poprzez sieć średniego napięcia 15 kV biegnącą z Żukowa, a część odbiorców w Czapielsku obsługiwanych
jest przez sieć średniego napięcia 15 kV biegnącą z gminy Przywidz.
Na terenie gminy funkcjonują 3 źródła wytwarzania energii elektrycznej, są nimi wyżej wymienione elektrownie wodne, administrowane i zarządzane przez Energa Hydro Sp. z o.o.
Ich krótką charakterystykę przedstawia poniższa tabela:
Tabela 48 - Charakterystyka elektrowni wodnych funkcjonujących
na terenie gminy Kolbudy
Hydrowęzeł:
Rok budowy
Powierzchnia zlewni
Średni przepływ
Moc instalowana
Przełyk instalowany
Rzędna piętrzenia

Bielkowo
1924
2
644 km
3
5,28 m /s
7200 kW
3
21,6 m /s
86 m npm

Łapino
1927
2
650 km
3
5,18 m /s
2294 kW
3
22,07 m /s
99,8 m npm

Straszyn
1910
2
727 km
3
5,63 m /s
2411 kW
3
24 m /s
41,2 m npm

źródło: opracowanie własne na podstawie danych Energa Hydro Sp. z o.o.

Jak wynika z przedstawionych powyżej danych, elektrownie wodne mają przeciętne znaczenie dla zaopatrzenia w energię elektryczną całej gminy, natomiast stanowią niezwykle istotny
wkład w procesy dywersyfikacji źródeł energii poprzez zwiększenie udziału źródeł odnawialnych w produkcji energii w całym regionie (energia produkowana w elektrowni Straszyn trafia
w większości do odbiorców w gminie Pruszcz Gdański). Ponadto, posiadają one rezerwy
mocy, które będą w stanie zaspokoić część zapotrzebowania nowo powstającej zabudowy w
środkowo-wschodniej i środkowo-zachodniej części gminy.
Tymczasem obecnie, do większości odbiorców energia elektryczna dociera poprzez rozdzielczą sieć niskiego napięcia 0,4 kV połączoną z siecią średniego napięcia za pomocą ponad 180 stacji transformatorowych (w tym konsumenckich) znajdujących się na terenie gminy. Ideogram przebiegu sieci wraz z lokalizacją ww. stacji przedstawiono na Schemacie 1.8.
Wiele z sieci elektroenergetycznych wymaga remontów i napraw, gdyż wybudowane w la-
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tach 50-tych przewody są wyeksploatowane i często przyczyniają się do spadków napięcia i
przerw w dostawie energii.
Źródła zasilania odbiorców w konkretnych miejscowościach i obrębach geodezyjnych przedstawia poniższy wykaz:
Babidół:
Ten słabo zurbanizowany rejon (wieś Babidół i Nowiny) obsługują jedynie 3 stacje transformatorowe będące zachodnim krańcem sieci funkcjonującej w Kolbudach. Żadne sieci nie
przecinają terenów leśnych dominujących w tym obrębie.
Bielkówko, Lisewiec, Pręgowo Górne i Buszkowy Górne:
Cały ten obszar, obejmujący zarówno wsie jak i przysiółki, zaopatrywany jest z dużej sieci
tworzonej przez linie wychodzące z elektrowni Bielkowo i Straszyn. Jest to rozległa sieć,
obejmująca także rozproszoną zabudowę powstającą w tej części gminy. Posiada ona także
jedno połączenie z siecią funkcjonującą w Kolbudach. Przez wschodnią część obrębu Buszkowy Górne i południowy fragment Pręgowa Górnego przebiegać będzie projektowana linia
przesyłowa biegnąca z projektowanego zespołu elektrowni wiatrowych w Domachowie (planowany termin uruchomienia inwestycji to koniec 2012r.).
Czapielsk:
Znacząca część zabudowy zlokalizowanej w tym obrębie zasilana jest poprzez linie biegnącą
z terenu gminy Przywidz. Linia ta łączy się z siecią wychodzącą z elektrowni Łapino, która
zasila północne tereny tego obrębu, w tym zabudowę usytuowaną na wschodnim brzegu
Jeziora Łapińskiego.
Kolbudy:
Miejscowość w całości zasilana jest ze złączonej sieci wychodzącej z elektrowni Łapino oraz
elektrowni Bielkowo. Tutejsza sieć charakteryzuje się stosunkowo niewielkim zagęszczeniem
stacji transformatorowych oraz stosunkowo dużym udziałem linii niskiego napięcia w rozprowadzaniu energii elektrycznej na całym obszarze.
Kowale i Jankowo Gdańskie:
W całości zasilane poprzez sieć wychodzącą z GPZ Kowale i promieniście rozchodzącą się
po terenie całego obrębu. W większości jest to sieć kablowa, o dużym zagęszczeniu stacji
transformatorowych ze względu na duży udział zabudowy wielorodzinnej i terenów produkcyjno-przemysłowych w ogólnym zagospodarowaniu terenu. Ponadto, część linii wychodzi
poza granice gminy zasilając osiedla położone w Gdańsku. Na granicy obrębów, pomiędzy
Kowalami i Jankowem Gdańskim projektowana (na etapie koncepcji) jest rozbudowa sieci
rozdzielczej na niezabudowanych obecnie terenach wraz z budową 5 nowych stacji transformatorowych.
Pozostała część obrębów zasilana jest przez sieć będącą kontynuacją linii biegnących z usytuowanych na północy Kowal. Usytuowanie stacji transformatorowych posiada umiarkowane
zagęszczenie, lecz równomierne na całym obszarze zurbanizowanym.
Lublewo Gdańskie:
Największy powierzchniowo obręb gminy zasilany jest z różnorodnych źródeł, ponieważ na
jego terenie znajdują się wszystkie trzy elektrownie wodne. Jego północno-wschodnia część
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zasilana jest bezpośrednio z sieci wychodzącej z GPZ Kowale. Południowo-wschodnia część
obrębu, obejmująca kompleks usługowy i przemysłowy oraz zabudowę przysiółku Gołąbkowo, zasilana jest bezpośrednio z sieci wychodzącej z GPZ Straszyn Dolny oraz w niewielkiej
części z elektrowni Straszyn. Obszar wsi Bielkowo oraz południowa część Lublewa Gdańskiego zasilane są przez sieć wychodzącą z elektrowni Bielkowo, natomiast północna część
Lublewa oraz teren dawnego poligonu wojskowego obsługiwany jest przez sieć pochodzącą
z elektrowni Łapino. Wszystkie sieci są ze sobą złączone i są w stanie zapewnić dostawy
wszystkim odbiorcom podczas awarii.
Łapino:
Miejscowość ta w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną podzielona jest na część południową, zasilaną z pobliskiej elektrowni Łapino oraz część północną obsługiwaną przez
sieć biegnącą z gminy Żukowo. Granica między tymi obszarami przebiega w rejonie południowego krańca osiedla Hajduczek i południowego brzegu Jeziora Łapińskiego.
Otomin:
Cała miejscowość zasilana jest poprzez jedną linię wychodzącą z GPZ Kowale, biegnącą
przez Gdańsk Szadółki i przecinającą drogę S6 na wysokości Otomina. Zasila ona lokalną
sieć obejmującą 15 stacji transformatorowych, następnie biegnąc dalej poprzez tereny leśne,
dostarcza energię elektryczną mieszkańcom osiedla Gdańsk Kiełpino Górne.

8.2.2. Zaopatrzenie w gaz
Gmina Kolbudy nie jest w całości zgazyfikowana. Dostęp do sieci gazowej posiadają mieszkańcy miejscowości: Kolbudy, Łapino, Lublewo Gdańskie, Bielkówko, Pręgowo Górne, Jankowo Gdańskie, Kowale i Otomin. Bez dostępu do sieci gazowej pozostają mieszkańcy obrębów Czapielsk, Babidół, Lisewiec i Buszkowy Górne. Ponadto, przez teren gminy przebiegają dwie przesyłowe linie gazowe wysokiego ciśnienia:
• DN 500 relacji Włocławek - Gdynia (Pr 8,4 MPa);
• DN 300 relacji Pruszcz Gdański - Wiczlino (Pr 5,5 MPa).
Stanowiące sieć przesyłową gazu ziemnego linie biegną równolegle do siebie, przecinając
teren gminy w jej środkowej części (mijają od wschodu Bielkowo oraz od północy Lublewo
Gdańskie, przechodząc następnie przez tereny leśne na północy gminy, równolegle do przesyłowej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia). Gazociąg DN 300 posiada rozgałęzienie DN 100 (Pr 5,5 MPa) długości około 150 m zasilające stację redukcyjną wysokiego
ciśnienia „Lublewo” położoną przy ul. Wybickiego. Linie wysokiego ciśnienia zarządzane i
administrowane są przez spółkę GAZ-System S.A. Oddział w Gdańsku.
Średnioprężne sieci dystrybucyjne zasilają 7 gazowych stacji redukcyjnych średniego ciśnienia oraz stanowią bezpośrednie źródło zasilania odbiorców w Kowalach, Jankowie Gdańskim, Pręgowie Górnym i Łapinie oraz części odbiorców w Kolbudach, Lublewie Gdańskim i
Otominie. Centralna część gminy obsługiwana jest przez sieć wychodzącą ze stacji redukcyjnej wysokiego ciśnienia w Lublewie Gdańskim, natomiast odbiorcy w Otominie, Kowalach
i Jankowie Gdańskim zasilani są z trójmiejskiego systemu sieci gazowej średniego ciśnienia,
trafiającego na teren gminy z Gdańska.
Niskoprężne sieci dystrybucyjne wychodzą z gazowych stacji redukcyjnych średniego ciśnienia zlokalizowanych w Lublewie Gdańskim (2 stacje), Kolbudach (3 stacje), Otominie (1 sta-
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cja) i Bielkówku (1 stacja). Stanowią
Stanowi one źródło
ródło zasilania odbiorców w Bielkówku oraz cz
części
odbiorców w Kolbudach, Lublewie Gdańskim
Gda
i Otominie.
Gęsta
sta zabudowa niektórych nowopowstaj
nowopowstających
cych zorganizowanych osiedli mieszkaniowych
oraz intensywne procesy
esy urbanizacji stwarzają
stwarzaj korzystne uwarunkowania ekonomiczne dla
rozwoju sieci gazowej i podłączania do niej kolejnych użytkowników.
u ytkowników. Jak przedstawiono na
poniższym
szym wykresie, poziom rocznego zu
zużycia
ycia gazu charakteryzował się du
dużą zmiennością
na przestrzeni ostatnich lat, jednakże
jednak wyraźnie
nie uwidoczniona jest tendencja wzrostowa. W
analizowanym okresie jej dynamika przekroczyła 200%. Jednocześnie,
Jednocześnie, w analogicznym
okresie niemalże
e o 100% wzrosła liczba odbiorców gazu w
wśród
ród gospodarstw domowych. Jak
wynika z wywiadu
du przeprowadzonego z gestorem sieci przez projektantów
projektantów niniejszego Studium, coraz więcej
cej osób na terenie gminy Kolbudy decyduje si
się na instalację
instalacj gazową służącą celom grzewczym, co pozytywnie wpływa na jako
jakość środowiska
rodowiska naturalnego, eliminuj
eliminując
punkty niskiej emisji.
Wykres 22 - Zmiany zużycia
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źródło:
ródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS

8.2.3. Zaopatrzenie w ciepło
Na terenie gminy nie funkcjonuje zorganizowany system dostarczania ciepła do odbiorców,
nie występują także
e gminne ciepłownie. Energia cieplna dostarczana jest poprzez indywid
indywidualne systemy grzewcze (obejmujące
(obejmuj ce od jednego do kilkunastu budynków) oparte na ró
różnorodnych paliwach: gazie ziemnym pochodzącym
pochodz cym głównie z sieci dystrybucyjnej, oleju opałoopał
wym, węglu
glu i drewnie. Przy czym, udział gazu w strukturze surowców energetycznych u
używanych do celów grzewczych na terenie gminy sukcesywnie rośnie,
ro nie, zwłaszcza w instyt
instytucjach użyteczności publicznej. Ocenia się,
si iż obecnie z gazu, jako źródła ciepła
ciepła, korzysta
około połowa mieszkańców
ców gminy.45

45

Na podstawie Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię
energi elektryczną i paliwa gazowe, GLOB
Przedsiębiorstwo Powierniczo - Wykonawcze, R. Musiał, Gdańsk
Gda
2005r., s. 34
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Obecnie planowana jest (na etapie koncepcji) budowa sieci ciepłowniczej 2 x DN 250/400
łączącej istniejącą kotłownię gazową przy ul. Apollina w Kowalach z miejską siecią ciepłowniczą Gdańska, która kończący się obecnie na wysokości ulic Guderskiego, Niepołomickiej i
Starogardzkiej w Gdańsku. Projektowane rurociągi będą przebiegały ulicami Apollina, Heliosa, Zefira i Ateny w Kowalach (por. Schemat 1.9).
Sposoby zaopatrzenia gminy w energię cieplną według typu zabudowy przedstawiają się
następująco:46
• Budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne:
− budynek Spółdzielni Mieszkaniowej „Radunia” w Kolbudach - z lokalnej kotłowni gazowej usytuowanej w budynku o mocy około 1,4 MW;
− budynek czterokondygnacyjny usytuowany w sąsiedztwie spółdzielczego - z lokalnej
kotłowni gazowej usytuowanej w budynku o mocy około 1,3 MW;
− budynki dwukondygnacyjne (również w sąsiedztwie spółdzielczego) - z indywidualnych kotłowni gazowych usytuowanych w poszczególnych mieszkaniach.
− budynki wielorodzinne przy ul. Tartacznej w Kolbudach - z lokalnej kotłowni gazowej
o mocy około 2,2 MW;
− osiedle mieszkaniowe „Kowale”- z kotłowni gazowych obsługujących mieszkania położone na jednej klatce schodowej - 128 kotłów o mocy około 0,04 MW każdy;
− osiedle mieszkaniowe „Jankowo”- z kotłowni gazowych obsługujących mieszkania położone na jednej klatce schodowej - 156 kotłów o mocy około 0,04 MW każdy;
− osiedla domów jednorodzinnych w: Łapinie, Otominie i Pręgowie z indywidualnych
kotłowni gazowych;
− budynki wielorodzinne w Buszkowach - kotłownia gazowa o mocy około 1.0 MW;
− budynki wielorodzinne w Bąkowie (byłego PGR) z indywidualnych źródeł usytuowanych w poszczególnych mieszkaniach opalanych w zdecydowanej większości (około
90%) drewnem.
• Budownictwo jednorodzinne w zabudowie o niskiej intensywności oraz obiekty usługowe
(handel, rzemiosło, gastronomia, naprawy itp.) zaopatrywane są w ciepło z indywidualnych źródeł opalanych: drewnem, węglem, gazem ziemnym oraz w niewielkim zakresie
wykorzystującymi olej opalowy (z większych jednostek - osiedla mieszkaniowe Nadleśnictwa Kolbudy 60 t/rok) i w minimalnym (pomijalnym) stopniu prąd elektryczny. Moce
tych źródeł wynoszą 0,004 - 0,05 MW.
• Obiekty użyteczności publicznej zaopatrywane są w ciepło z lokalnych kotłowni. Większe
kotłownie posiadają:
− szkoły i przedszkola w: Bielkówku, Kolbudach i Pręgowie - kotłownie gazowe o mocach 0,1 - 0,5 MW,
− szkoły w: Buszkowach i Lublewie oraz przedszkole w Bąkowie - kotłownie węglowe
o mocy około 0.06 - 0,25 MW,
− urząd Gminy i poczta - kotłownia gazowa o mocy około 0,4 MW,
− remiza OSP w Kolbudach - kotłownia gazowa o mocy około 0,06 MW,
− ośrodek pomocy społecznej „Caritas” w Łapinie - kotłownia gazowa o mocy około
0,05 MW,
− gminny ośrodek zdrowia w Kolbudach - kotłownia węglowa o mocy około 0,02 MW,
46

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, GLOB Przedsiębiorstwo
Powierniczo - Wykonawcze, R. Musiał, Gdańsk 2005r. oraz Dane uzyskane z Urzędu Gminy w Kolbudach
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ośrodek szkoleniowo - wypoczynkowy Pomorskiej Spółki Gazowniczej w Gdańsku kotłownia gazowa o mocy około 0,03 MW.
− Ośrodek szkoleniowo - wypoczynkowy Portu Gdynia Holding SA w Łapinie - kotłownia gazowa o mocy około 0,03 MW.
− Obiekty Spółki Wodnej „Reknica” - kotłownia gazowa o mocy około 0.3 MW.
− Obiekty ujęcia i stacji uzdatniania wody „Straszyn” w Goszynie - kotłownia węglowa
o mocy 3,4 MW.
Przemysł zaopatruje się w ciepło z własnych kotłowni opalanych różnymi paliwami.
Ważniejsze z nich zestawiono w poniższej tabeli.
−

•

Tabela 49 - Źródła zaopatrzenia w energię cieplną
największych zakładów produkcyjnych na terenie gminy Kolbudy w 2011r.
Rodzaj paliwa

Zużycie
paliwa [t,
3
tys. m /rok]

Uwagi

2,8

Gaz ziemny

1007,8

W tym ok. 0,03 MW
na ogrzewanie

1,4

Olej

50,00

Kocioł rezerwowy

Centrum badawczo-produkcyjne DGT LAB w Bielkówku

0,3

Gaz ziemny

27,00

Ogrzewanie

PPH „Mikos” w Kolbudach

5,3

Węgiel

2470,5

Kocioł rezerwowy tej
samej mocy

Zakład Hydrauliki Siłowej
„Hydtromech” w Lublewie

0,3

Węgiel

-

Kocioł rezerwowy

1,0

Gaz ziemny

78,00

Ogrzewanie

0,3

Węgiel

50,00

0,2

Gaz ziemny

17,00

0,04

Olej

14,5

Kosmetyki - „Ziaja” w Kolbudach

0,65

Gaz ziemny /
olej

22,00

Zakłady Mięsne „Nowak” w
Jankowie Gdańskim

0,80

Gaz ziemny

91,00

„Rugby”

0,08

Gaz ziemny

6,5

Ogrzewanie

„Cement Chełm Kolbudy”

0,08

Gaz ziemny

6,5

Ogrzewanie

Firma

Moc
kotłowni
[MW]

Browar „Amber” w Bielkówku

Spółdzielnia produkcyjnohandlowa „Samopomoc
Chłopska” w Kolbudach

Technologia - piekarnia
3 jednostki gazowe,
w tym dwie dla
technologii. Kocioł
olejowy - awaryjny
W tym ok. 0,03 MW
na ogrzewanie

źródło: opracowanie własne na podstawie „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i
paliwa gazowe”, GLOB Przedsiębiorstwo Powierniczo - Wykonawcze, R. Musiał, Gdańsk 2005r. oraz danych
Urzędu Gminy w Kolbudach

8.3. Gospodarka odpadami
Ilość odpadów wytwarzanych rocznie na terenie gminy Kolbudy, po nagłym wzroście w połowie zeszłej dekady, ustabilizowała się na poziomie 4-5 tys. ton rocznie. Dokładne roczne
zestawienie przedstawiono na wyk. 23.
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Wykres 23 - Ilość
ść odpadów wytworzonych na terenie gminy Kolbudy
w latach 2004-2010
[tys. t]
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źródło:
ródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS

Rada Gminy w Kolbudach w 2009r.
2009 uchwaliła Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy KolbuKolb
dy na lata 2008-2011
2011 z perspektywą
perspektyw na lata 2012-2015.. Dokument ten szczegółowo identyfiidentyf
kuje rodzaje i źródła
ródła odpadów wytwarzanych na terenie gminy oraz okre
okreś zasady ich zbieokreśla
rania i segregowania. Ze strumienia odpadów komunalnych wytwarzanych
wytwarzanych na terenie gminy
wydzielane są:
• surowce wtórne - pochodzące
pochodzące z selektywnej zbiórki odpadów (szkło, tworzywa sztuczne,
papier) zbierane w ponad 100 specjalnych pojemnikach rozstawionych na terenie gminy;
• odpady niebezpieczne (rtęć,
(rtęć sprzęt elektryczny
czny i elektroniczny, odpady zawierające
zawieraj
substancje niebezpieczne, farby, lakiery, rozpuszczalniki itp.) zbierane są
s w systemie obwoźnym
nym w poszczególnych sołectwach, według potrzeb mieszka
mieszkańców;
ców;
• odpady wielkogabarytowe - zbierane są dwa razy w roku (wiosną i jesienią)
jesieni w formie wystawek, do kontenerów rozmieszczonych w poszczególnych miejscowościach;
miejscowo
miejscowoś
• odpady ulegające
ce biodegradacji (odpady ulegaj
ulegające
ce rozkładowi tlenowemu lub beztlen
beztlenowemu przy udziale mikoorganizmów) - nie wdrożono
ono systemu selektywnej zbiórki takich
odpadów ze względu
du na wiejski charakter gminy i istniej
istniejącą możliwość
żliwość kompostowania
odpadów przez mieszkańców
ńców we własnym zakresie.47
Pozostałe, zmieszane odpady komunalne wywożone
wywo
są na składowisko Zakładu Utylizacy
Utylizacyjnego Sp. z o.o. w Gdańsku - Szadółkach. Znajduje się ono przy granicy gminy Kolbudy, p
pomiędzy
dzy Otominem a Kowalami. Jego dokładne
dokła
położenie
enie przedstawiono na rys. 18.
Eksploatacja wysypiska w Szadółkach trwa od 1973r. Obecnie szacuje się,
si że do wykorzysię
48
stania pozostało około od 22,2% do 27,7% jego całkowitej pojemności . Obecnie obsługuje
ono miasto Gdańsk,
sk, miasto i gmin
gminę Pruszcz Gdański, gminy Żukowo,
ukowo, Kolbudy, Somonino,
Kartuzy i Przodkowo, a po wypełnieniu składowiska w Liniewie przejmie także
tak odpady wytwarzane na terenie gminy Przywidz. Obecnie
Obe
trwają pracę nad przekształceniem tego skłaskł
dowiska w nowoczesny Zakład Zagospodarowania Odpadów i rozbudowę
rozbudow m.in. o sortownie,
kompostownie, drenaże
e odpadów wielkogabarytowych oraz modernizacj
modernizację kwater składowania odpadów komunalnych.
47

Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Kolbudy na lata 2008-2011
2008
z perspektywą na lata 2012
2012-2015, POMCERT, 2009r., s. 26-27
48
Obliczenia własne na podstawie: Plan Gospodarki Odpadami Województwa Pomorskiego
Pomorskiego 2010, Urząd
Urz
Marszałkowski w Gdańsku, 2010r.
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Rysunek 18 - Położenie Składowiska odpadów w Gdańsku - Szadółkach
na tle terytorium gminy Kolbudy

źródło: opracowanie własne

Podjęte na szeroką skalę działania naprawcze spowodowane były znacznym pogorszeniem
jakości wód podziemnych w otworach obserwacyjnych na kierunku spływu wód ze składowiska49. Jak wskazuje obowiązujące do tej pory Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kolbudy, w dokumentach sprzed 1970r. ustanowiono strefę
ograniczonego użytkowania o szerokości 300 m od granic składowiska.
Istotnym problemem gospodarki odpadami na terenie gminy są wyroby zawierające azbest.
Według inwentaryzacji wykonanej w grudniu 2006r. przez pracowników Urzędu Gminy w
Kolbudach, wyroby azbestowe o łącznej powierzchni około 57,4 tys. m2 wykryto na 371 budynkach we wszystkich sołectwach. Najwięcej z nich znajdowało się w Bielkówku (42), Lisewcu (40), Kolbudach (35), Pręgowie (32), Otominie (29) i Lublewie (29). Natomiast największe powierzchnie pokryte materiałami zawierającymi azbest znajdują się na budynkach
w Bąkowie (7,1 tys. m2), Buszkowych (6,2 tys. m2), Lublewie (6,2 tys. m2) i Kolbudach (6,1
tys. m2)50. Uchwalony przez Urząd Gminy Kolbudy w 2007r. Program usuwania wyrobów
zawierających azbest dla gminy Kolbudy na lata 2007-2032, przewiduje usunięcie azbestu z
budynków mieszkalnych do 2017r. w średnim tempie 2 tys. m2 rocznie, natomiast z budynków gospodarczych w latach 2017-2032 w średnim tempie 1,5 tys. m2 rocznie.
49

Plan Gospodarki Odpadami Województwa Pomorskiego 2010, Urząd Marszałkowski w Gdańsku, 2010r., s. 144
Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy Kolbudy na lata 2007-2032, Uchwała Nr IV/292007 Rady Gminy Kolbudy z dnia 14 marca 2007r., s. 11

50
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Odpady zawierające azbest trafiają obecnie na składowisko Gdańsk - Szadółki, które jest
obecnie jednym z dwóch zakładów przyjmujących tego typu odpady zlokalizowanych w województwie pomorskim.

8.4. Obsługa telekomunikacyjna
Obsługa telekomunikacyjna następuje za pośrednictwem teletechnicznych sieci podziemnych i napowietrznych oraz za pośrednictwem sieci radiowej, w tym za pośrednictwem stacji
bazowych telefonii komórkowej, zlokalizowanych w Kolbudach przy ul. Nowińskiej - dz. nr
64/8, w Otominie przy ul. Słonecznej - dz. nr 108/8, dwa maszty w Bielkówku pomiędzy ul.
Gregorkiewicza i ul. Wyżynną - dz. nr 242/2 oraz przy w Kowalach przy ul. Energetycznej dz. nr 8/34.

8.5. Podsumowanie
Infrastruktura techniczna jest stosunkowo dobrze rozwinięta na terenie gminy.
W zakresie zaopatrzenia w wodę nie występują poważne braki i niedobory. Teren gminy zasilany jest z różnorodnych ujęć znajdujących się na terenie gminy oraz z kilku źródeł znajdujących się poza nią. Część wody pobieranej na terenie gminy Kolbudy trafia do odbiorców w
gminach sąsiednich, w tym do Gdańska. Spadek liczby gospodarstw domowych pozbawionych dostępu do sieci wodociągowej postępuje powoli, lecz konsekwentnie.
Wyposażenie terenu gminy w sieć kanalizacji sanitarnej jest niewystarczające, mimo intensywnej rozbudowy tej sieci w ostatnich latach. Objęcie całej gminy zasięgiem aglomeracji
ściekowej oczyszczalni ścieków Gdańsk-Wschód oraz dotychczasowe niewystarczające wypełnienie wymogów stawianych przez Unię Europejską tej aglomeracji może spowodować, iż
od końca 2015r. przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne oraz gminy uczestniczące w
aglomeracji zobowiązane będą płacić podwyższone o 500% opłaty za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi oraz kary administracyjne. Skutkiem takiej sytuacji może być dodatkowe obciążenie ludności korzystającej z usług kanalizacyjnych, w wyniku podwyższenia
przez usługodawcę taryf za usługi (prognozowany wzrost cen może być nawet ośmiokrotny)51 co z kolei skutkować może bankructwem przedsiębiorstw wodociągowo - kanalizacyjnych. Z tego powodu koniecznym jest uzależnienie powstawania nowej zabudowy od wcześniejszego wyposażenia terenu w kanalizację sanitarną i traktowanie inwestycji w tę sieć
jako priorytetowego zadania gminy.
Sieć kanalizacji deszczowej jest zdecydowanie niewystarczająca, większość terenów,
zwłaszcza dróg i ulic w gminie wymaga wyposażenia w sieć i urządzenia podczyszczające
wody spływające z tych obszarów przed odprowadzeniem ich do cieków naturalnych.
Nadmierne rozpraszanie zabudowy powoduje konieczność ciągłego zwiększania nakładów
na budowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnych obsługujących położone coraz dalej od siebie
tereny zurbanizowane, przy zdecydowanie obniżającej się efektywności takich inwestycji.
Ponadto, na terenie gminy konieczna jest modernizacja sieci elektroenergetycznych, z których wiele jest wyeksploatowanych i w złym stanie technicznym. W zakresie zaopatrzenia w
gaz konieczny jest dalszy rozwój sieci dystrybucyjnej, która obecnie obejmuje tylko niektóre z
gminnych wsi.
51

Aktualizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, Ministerstwo Środowiska, Krajowy
Zarząd Gospodarki Wodnej, Warszawa 2010, s. 20
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9. Dotychczasowa polityka przestrzenna gminy
9.1. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w gminie Kolbudy - stan prawny
Polski system planowania przestrzennego, zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz. 647, z późn. zm.) przyznaje najszersze kompetencje w kształtowaniu zasad zagospodarowania przestrzeni na danym obszarze samorządowi gminnemu i przewiduje następujące instrumenty planistyczne:
• Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - gmina Kolbudy posiada Studium przyjęte Uchwałą Nr XIX/108/2000 Rady Gminy Kolbudy z dnia 31
maja 2000r., zmienione po raz pierwszy w 2004r. Uchwałą Nr XII/104/2004 Rady Gminy
Kolbudy z dnia 27 lutego 2004r., zmienione po raz drugi w 2006r. Uchwałą Nr
XXXV/322/2006 Rady Gminy Kolbudy z dnia 29 sierpnia 2006r., zmienione po raz trzeci
w 2009r. Uchwałą Nr XXIII/176/2009 z dnia 27 stycznia 2009r.;
• Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - gmina posiada obecnie 32
plany pokrywające łącznie 2247,1 ha (około 27,14% powierzchni gminy);
• Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - wydawane w przypadku braku planu miejscowego - wójt gminy Kolbudy wydaje ich około 150-200 rocznie.
Ponadto, do 31 grudnia 2003r. na terenie całej gminy obowiązywał Ogólny plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu gminy Kolbudy Górne52 przyjęty Uchwałą Rady Gminy
Kolbudy Nr XXVII/173/92 z dnia 28 września 1992r. Polityka przestrzenna gminy Kolbudy na
przestrzeni ostatnich 20 lat opierała się początkowo o zapisy planu ogólnego, a następnie
Studium uchwalonego zgodnie z obowiązującą wówczas ustawą z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 89, poz. 415, z późn. zm.).
9.1.1. Dotychczas obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Tekst jednolity dokumentu, uwzględniający wszystkie trzy zmiany uchwalone na przestrzeni
ostatnich lat, skonstruowany jest w formie modułów tematycznych, łączących w sobie jednocześnie uwarunkowania i będące bezpośrednią na nie odpowiedzią kierunki. Podstawowe
problemy rozwoju gminy zdiagnozowane przez autorów Studium i będące podstawą tamtego
opracowania, w większości zachowują swoją aktualność do dziś:
• Chaos przestrzenny będący wynikiem rozwoju opartego nie na planach urbanistycznych,
lecz na planach podziału geodezyjnego. Konsekwencją takich procesów jest brak urbanistycznej spójności i przestrzennej narracji. W wielu przypadkach - „przeskalowana”, szablonowa architektura, nieprofesjonalnie zaprojektowana, jest niedostosowana do cech lokalizacji, powoduje degradację przestrzeni;
• Brak krystalizacji i wyraźnie zarysowanego centrum wsi Kolbudy. Celowe byłoby opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej centrum (rejon Urzędu Gminy) z uwzględnieniem takich pozycji programowych jak plac kontaktów społecznych, targowisko, placówki
kulturalne i gastronomiczne o wysokim standardzie;
• Brak centrów w pozostałych wsiach;
• Uporządkowanie struktury wsi Lublewo i Jankowo; nadmierna urbanizacja wsi Otomin,
widoczne tendencje urbanizacyjne we wsiach Kowale, Lublewo; konieczność równoważenia rozwoju w aspekcie infrastruktury społecznej i technicznej;
52

Zmiana nazwy gminy na Kolbudy z Kolbudy Górne nastąpiła z dniem 1 stycznia 2002r. (Dz. U. z 2001r. Nr 116,
poz. 1241 i Nr 157, poz. 1840)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

„Zlewanie” się zabudowy w jedno pasmo - pozbawione identyfikacji - szczególnie wzdłuż
tzw. trasy „kościerskiej”;
Brak przygotowanych terenów pod rozwój funkcji usługowych i produkcyjnych - szczególnie w rejonie Obwodnicy;
Brak bazy turystycznej, niewykorzystanie wybitnych walorów krajobrazowych i kulturowych;
Mała efektywność rolnictwa, wskazane rozważenie możliwości scalania gruntów, specjalizacji produkcji;
Konieczność zachowania naturalnego ukształtowania terenu oraz systemu sieci hydrograficznej (cieków i oczek wodnych), systemu melioracji;
Zachowanie ciągów i panoram widokowych, eksponowanych krawędzi lasów;
Przestrzeganie rygorów wynikających z ochrony ujęć wody, konieczność dalszej rozbudowy sieci kanalizacyjnej;
Eksploatacja kruszyw w Buszkowach - wymaga wprowadzenia pasów zieleni ochronnej i
rozwiązania problemu transportu;
Ruch tranzytowy jest szczególnie uciążliwy we wsiach Lublewo, Kolbudy - niezbędne jest
opracowanie zasad „spowolnienia ruchu” na trasie kościerskiej oraz modernizacja trasy,
odpowiadająca jej randze;
Braki parkingów i stacji paliw;
Konieczność rozbudowy sieci zaopatrzenia w wodę, odprowadzenia ścieków, dalszej
rozbudowy sieci gazowej, elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej.

Studium nie wprowadza strefowania terenów i nie formułuje konkretnych ustaleń dla specyficznych obszarów o danym przeznaczeniu funkcyjnym. Zamiast tego dzieli terytorium gminy
na obszary zajmowane przez konkretne wsie lub kilka wsi i wprowadza kierunki rozwoju dla
zdelimitowanych w ten sposób jednostek. Wsie podzielone są na trzy grupy: grupę wsi intensywnej urbanizacji (Kowale - jako jedyne podzielone dodatkowo na 4 rejony, Jankowo, Lublewo z Bąkowem, Kolbudy, Otomin i Czapelsko - dzisiejszy Czapielsk); grupę wsi rozwojowych (jeden obszar obejmujący Bielkowo, Bielkówko i Pręgowo); grupę wsi umiarkowanego
rozwoju (jeden obszar obejmujący Babidół, Buszkowy, Lisewiec, Ostróżki i Łapino). Studium
wypunktowuje podstawowe problemy każdej z wyżej wymienionych jednostek oraz charakteryzuje jej rozwój przestrzenny uzupełniając go pożądanymi kierunkami jego rozwoju. Trzy
tematy zostały dodatkowo przedstawione na tematycznych planszach graficznych: funkcyjny
podział terenu, uzbrojenie terenu oraz komunikacja. Następnie Studium wprowadza krótki
zestaw ogólnych zasad zagospodarowania przestrzeni i kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania przestrzeni niezabudowanych w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego.
Ustalenia w stosunku do poszczególnych wydzielonych stref specyfikują się zbyt wysokim
poziomem ogólności, niejednokrotnie posiadając formę postulatów lub zaleceń. Sporadycznie pojawiają się nakazy bądź zakazy, co umożliwia elastyczne podejście do zagospodarowania terenów gminy. Brak jest tu określenia przeznaczenia terenu w oparciu o przyjęte
wskaźniki zagospodarowania przestrzennego. Ponadto, na rysunku Studium, jego ustalenia
szczelnie pokrywają treść mapy topograficznej stanowiącej podkład, w związku z czym niejednokrotnie nie jest możliwe precyzyjne wyznaczenie granic terenów o ustalonym sposobie
zagospodarowania oraz położenia innych elementów powierzchniowych i liniowych uwzględnionych na rysunku. W efekcie, daje to szerokie możliwości interpretacji zapisów Studium, a
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także nadużywania ich przy wyznaczaniu lokalizacji zarówno pojedynczych inwestycji jak i
tworzenia zapisów w planach miejscowych.
W Studium wskazano tereny już zurbanizowane (tereny zainwestowane) oraz przeznaczone
do urbanizacji (tereny rozwojowe). Tereny zainwestowane obejmowały powierzchnię ponad
528 ha, przy czym jako tereny rozwojowe wyznaczono w Studium ponad 1 192 ha. Oznacza
to wzrost podaży terenów przeznaczonych do urbanizacji o ponad 225%. W poniższej tabeli
przedstawiono zmiany w podaży terenów, jakie zaszły na skutek uchwalenia tego dokumentu.
Tabela 50 - Powierzchnie terenów o odmiennych przeznaczeniach w dotychczas obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Kolbudy
Babidół
Tereny zainwestowane
Rodzaj terenów
Mieszkaniowe
Usługowe

Powierzchnia [ha]
8,00
0,10

Tereny rozwojowe
PoRodzaj terenów
wierzchnia
-

Udział
procentowy
[%]
98,72
1,28

Udział
procentowy
-

Wzrost
[%]

Udział
procentowy
59,55

Wzrost
[%]

-

Bielkówko
Tereny zainwestowane
Rodzaj terenów

Powierzchnia [ha]

Mieszkaniowe
Przemysłu i urządzeń
technicznych
Tereny kopalin
Usług

52,40

Tereny rozwojowe
Udział
Poprocentowy
Rodzaj terenów
wierzch[%]
nia
67,59
Mieszkaniowe
64,69

123,46

10,97

14,16

-

-

-

-

12,56
1,60

16,19
2,06

-

-

-

-

-

-

40,80

37,55

-

-

-

-

Mieszkaniowe wraz z usługami turystyki i rekreacji
Mieszkaniowo-usługowe

3,15

2,90

-

Udział
procentowy
37,95
1,03
21,14
39,88

Wzrost
[%]

Udział
procentowy
14,09

Wzrost
[%]

Buszkowy
Tereny zainwestowane
Rodzaj terenów
Mieszkaniowe
Przemysłowe
Usługowe
Ogródki działkowe
-

Powierzchnia [ha]
12,10
0,46
6,04
3,44
-

Udział
procentowy
[%]
54,91
2,07
27,40
15,62
-

Tereny rozwojowe
PoRodzaj terenów
wierzchnia
Mieszkaniowe
17,27
Przemysłowe
0,47
Usługowe
9,62
Usługi turystyki i rekreacji
18,14

142,75
102,61
159,32
-

Czapielsk
Tereny zainwestowane
Rodzaj terenów

Powierzchnia [ha]

Tereny rozwojowe
Udział
Poprocentowy
Rodzaj terenów
wierzch[%]
nia
27,85
Mieszkaniowe
8,57

Mieszkaniowe

13,6

Przemysłowe

0,49

1,03

-

-

-

-

Rekreacyjne
Usługi Turystyki i
Rekreacji
Cmentarze

1,50

3,17

-

-

-

-

31,39

66,45

52,24

85,91

166,41

0,71

1,50

-

-

-

Usługi turystyki i rekreacji
-
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-

-

-

-

-

-

Tereny zainwestowane
Rodzaj terenów
Mieszkaniowe
Przemysłowe
Usługowe

Powierzchnia [ha]
20,92
0,41
1,64

-

-

-

-

Mieszkaniowe z usługami
turystyki i rekreacji
Mieszkaniowe wraz z usługami
Jankowo

6,70

11,01

-

28,56

46,97

-

Tereny rozwojowe
Udział
PoUdział Wzrost
[%]
procentowy
Rodzaj terenów
wierzch- procen[%]
nia
towy
91,07
Mieszkaniowe
6,70
6,19
32,03
1,77
7,16
Usługowe
58,57
54,10
3563,15
Mieszkaniowe wraz z usłu36,23
33,46
gami
Usługi wraz z przemysłem
6,76
6,24
Kolbudy

Tereny zainwestowane
Rodzaj terenów
Mieszkaniowe
Przemysłowe
Usługowe
Usługi wraz z przemysłem
Ogródki działkowe

Powierzchnia [ha]
48,09
13,21
10,99

Tereny rozwojowe
Udział
Poprocentowy
Rodzaj terenów
wierzch[%]
nia
57,55
Mieszkaniowe
51,92
15,81
13,15
Usługowe
1,30

Udział
procentowy
56,35
1,41

Wzrost
[%]
107,96
11,83

1,64

1,97

-

-

-

-

9,63

11,53

-

-

-

-

-

-

18,87

20,48

-

-

-

-

Mieszkaniowe wraz z usługami
Usługi turystyki i rekreacji
Cmentarze

10,55
9,50

11,45
10,31

-

Kowale
Tereny zainwestowane
Rodzaj terenów
Mieszkaniowe
Przemysłowe
Przemysłowe górnicze
Usługowe
-

Powierzchnia [ha]
33,52
5,46
2,28

5,30

1,83
-

4,25
-

-

-

Tereny zainwestowane
Rodzaj terenów
Mieszkaniowe
-

Tereny rozwojowe
Udział
PoUdział Wzrost
[%]
procentowy
Rodzaj terenów
wierzch- procen[%]
nia
towy
77,78
Mieszkaniowe
38,81
27,21
115,81
12,67
Przemysłowe
59,21
41,51
1084,31

Powierzchnia [ha]
9,50
-

Usługowe
Usługi wraz z przemysłem
Zieleń
Mieszkaniowe wraz z usługami
Lisewiec

-

-

-

32,86
10,61
1,16

23,03
7,44
0,81

1795,10
-

68,55

48,06

-

Tereny rozwojowe
Udział
Poprocentowy
Rodzaj terenów
wierzch[%]
nia
100,00
Mieszkaniowe
9,92
Przemysłowe
0,001

Udział
procentowy
99,97
0,03

Wzrost
[%]

Udział
procentowy
52,75

Wzrost
[%]

104,45
-

Lublewo
Tereny zainwestowane
Rodzaj terenów
Mieszkaniowe

Powierzchnia [ha]
47,38

Tereny rozwojowe
Udział
Poprocentowy
Rodzaj terenów
wierzch[%]
nia
46,08
Mieszkaniowe
153,69
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Mieszkaniowe wraz z
usługami rekreacyjnymi
Mieszkaniowe wraz z
usługami
Przemysłowe

0,52

0,51
Mieszkaniowe wraz z usługami
-

-

-

-

97,57

33,49

760,57

-

-

-

12,83

12,48

31,90

31,02

Górnicze

0,01

0,01

-

-

Usługowe

8,86

8,62

Usługowe

36,94

12,68

416,75

Usługi rekreacyjne

1,32

1,28

Usługi turystyki i rekreacji

3,14

1,08

238,15

-

-

Cmentarze

13,64

4,68

-

-

-

Łapino
Tereny zainwestowane
Rodzaj terenów

Powierzchnia [ha]

Tereny rozwojowe
Udział
PoUdział
procentowy
Rodzaj terenów
wierzch- procen[%]
nia
towy
58,73
Mieszkaniowe
23,87
87,03

Mieszkaniowe

9,92

Przemysłowe
Usługi Turystyki i
Rekreacji

6,63

39,61

0,28

1,67

Wzrost
[%]
240,65

-

-

-

-

Usługi Turystyki i Rekreacji

3,56

12,97

1262,99

Otomin
Tereny zainwestowane
Rodzaj terenów

Powierzchnia [ha]

Tereny rozwojowe
Udział
Poprocentowy
Rodzaj terenów
wierzch[%]
nia
82,84
Mieszkaniowe
48,42

Mieszkaniowe

36,41

Rekreacyjne

7,54

17,16

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Usługi turystyki i rekreacji
Mieszkaniowe z usługami
turystyki i rekreacji
Mieszkaniowe wraz z usługami
Usługowe

Udział
procentowy
48,46

Wzrost
[%]

9,32

9,33

123,59

13,31

13,32

-

27,82

27,85

-

1,04

1,04

-

133,00

Pręgowo
Tereny zainwestowane
Rodzaj terenów

Powierzchnia [ha]

Tereny rozwojowe
Udział
PoUdział Wzrost
[%]
procentowy
Rodzaj terenów
wierzch- procen[%]
nia
towy
44,47
Mieszkaniowe
41,16
42,55
183,46
Mieszkaniowe z usługami
1,65
18,85
19,49
turystyki i rekreacji
1,66
Przemysłowe
33,50
34,64
4004,53

Mieszkaniowe
Mieszkaniowe wraz z
usługami
Przemysłowe

22,43

Górnicze

24,07

47,72

Rekreacyjne

0,66

1,31

Usługowe

0,95

1,88

Cmentarze

0,66

1,31
Źródło: opracowanie własne

0,83
0,84

Usługowe

-

-

-

-

-

-

3,32

3,32

338,53

-

-

-

Największy wzrost powierzchni terenów o danym przeznaczeniu dotyczył funkcji mieszkaniowej (w większości obrębów był on więcej niż dwukrotny) oraz usługowej (głównie w północno-wschodniej części gminy).
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9.1.2. Przyczyny zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kolbudy
Zasadnicza część Studium nie została zmieniona podczas trzech aktualizacji dokumentu na
przestrzeni ostatnich lat (miały one charakter punktowy). Głównymi przyczynami dezaktualizacji są istotne zmiany uwarunkowań rozwoju gminy (wprowadzenie na terenie gminy obszarów ochronnych, w tym obszaru NATURA 2000, planowane nowe inwestycje infrastrukturalne itp.) oraz daleko idące zmiany legislacyjne. Przede wszystkim, obowiązujące Studium
zostało opracowane według nieaktualnej obecnie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 89, poz. 415, z późn. zm.). Nowa ustawa z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz. 647, z późn.
zm.) wprowadziła nową strukturę dokumentu oraz nowe elementy konieczne do uwzględnienia w jego treści. Oprócz tego, nastąpiły następujące zmiany w przepisach prawnych:
• przyjęcie przez Sejmik Województwa Pomorskiego zmiany Planu Zagospodarowania
Przestrzennego Województwa Pomorskiego oraz Strategii rozwoju województwa;
• uchwalenie przez Radę Gminy w Kolbudach nowej Strategii rozwoju gminy, opracowanej
na lata 2010-2020 oraz przyjęcie przez Urząd Gminy szeregu istotnych dokumentów sektorowych dotyczących środowiska, finansowania inwestycji, rozwoju infrastruktury technicznej i społecznej, rewitalizacji itp.;
• nowelizacje obowiązujących oraz przyjęcie szeregu nowych ustaw, w tym: ustawy Prawo
ochrony środowiska, ustawy Prawo wodne, ustawy Prawo budowlane, ustawy o ochronie
przyrody, ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, ustawy o drogach publicznych, ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ustawy o
wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych;
• Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej - niezbędne jest wprowadzenie do Studium ustaleń zapewniających spójność dokumentów planistycznych i umożliwienie tym samym korzystania ze środków pomocowych funduszy europejskich.
Ponadto, do Urzędu Gminy wpłynęło ponad 100 wniosków dotyczących zmiany przeznaczenia terenu od właścicieli gruntów z całego obszaru gminy.
9.1.3. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
Obecnie (listopad 2011r.) na terenie gminy obowiązują 32 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, a kolejne 4 zostały uchwalone, lecz jeszcze nie obowiązują. Obejmują
one w sumie powierzchnię 2 578,7 ha, co stanowi około 31,2% powierzchni gminy. Granice
terenów objętych obowiązującymi planami miejscowymi zostały przedstawione na Schemacie 1.11. Łączą się one w rozległy teren rozciągający się na znacznej powierzchni w północno-wschodniej części gminy, obejmując w całości obręb Kowale i Jankowo Gdańskie, niemalże całą zurbanizowaną część Otomina, większość zabudowy Kolbud, Bąkowa, Lublewa
Gdańskiego i Bielkówka. Niewielkie obszary objęte punktowymi planami miejscowymi znajdują się w pozostałych obrębach, za wyjątkiem Lisewca i Babidołu - na terenie tych obrębów
nie funkcjonuje żaden plan.
W ciągu ostatnich 15 lat, gmina uchwaliła 48 planów, z czego 13 w całości straciło aktualność w wyniku uchwalenia nowego planu obejmującego dany obszar. Dynamikę zmian w
tym zakresie przedstawia tabela:
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Tabela 51 - Ilość oraz powierzchnie planów miejscowych uchwalonych
w gminie Kolbudy w latach 1996-2011
Rok
Ilość uchwalonych planów

1996
2

1997
2

1998
16

1999
0

2000
4

2001
0

2002
4

2003
2

Powierzchnia [ha]

1,56

54,25

63,51

0

2,39

0

99,1

114,42

Rok
Ilość uchwalonych planów
Powierzchnia [ha]

2004
3
21,9

2005
3
304,3

2006
1
282

2007
1
861

2008
2
56,2

2009
3
127,62

2010
1
243

2011
3
238

źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Kolbudy

Analizując powyższe dane, można wyraźnie dostrzec zarysowującą się pozytywną zmianę w
polityce przestrzennej gminy w badanym okresie. Początkowa dominacja niewielkich powierzchniowo planów, obejmujących punktowe aktualizacje planu ogólnego dla terenów rozsianych po terenie gminy, po kilkuletniej stagnacji w latach 1999-2001 spowodowanej prawdopodobnie zmianami legislacyjnymi, jakie miały miejsce w tamtym okresie, odwróciła się na
rzecz mniejszej ilości uchwalanych planów, ale za to o znacznie większej powierzchni. Jest
to bardzo pozytywny trend, dążący do eliminacji decyzji administracyjnych spośród metod
lokalizacji inwestycji na rzecz kompleksowych planów miejscowych obejmujących relatywnie
duże powierzchnie.
Wykaz wszystkich obecnie obowiązujących planów miejscowych zamieszczono w poniższej
tabeli:
Tabela 52 - Wykaz obowiązujących planów miejscowych w gminie Kolbudy

Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

Nazwa miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

Zmiany do miejscowego planu ogólnego gminy Kolbudy w
obrębie wsi: Lublewo dotyczące obszaru działek 204/3,
205/2, 205/1 i 255, Jankowo dotyczące obszaru działek
20/3, od 100/1 do 100/9 i 100/11, Łapino dotyczące obszaru działek 128, 129, 127, 126, 57/13, 57/10
Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego gminy Kolbudy w obrębie wsi Kowale, dotycząca obszaru działek nr 13/15, 60/4, 53/2
Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego gminy Kolbudy w obrębie wsi Pręgowo dotycząca działek nr 257/8, 257/9, 257/10, 111, 60, 188/2,
189/2, 71/3, 182/1
Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego gminy Kolbudy dotycząca osiedla „Kowale”
na obszarze położonym przy Obwodnicy Trójmiasta, na
południe od ul. Świętokrzyskiej, obejmującym działki o nr
101/23, 104, 105, 106/1, 106/2, 107, 109/9, 109/14
Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego gminy Kolbudy w obrębie wsi Czapielsko
dotycząca działek nr 117, 89/2 do 89/8, 89/11, 89/12,
89/15, 36/12, 80/1, 80/2, 60/1, 60/2, 60/4 do 60/8, 60/10,
60/11, 60/13 do 60/18, 60/20 do 60/27, 60/29 do 60/40
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Uchwała Rady
Gminy Kolbudy
Nr… z dnia…

Publikacja w
Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Pomorskiego
(daw. Gdańskiego)

XIII/76/95
16.08.1995

18.12.1995
Nr 31, poz. 138

XXIII/146/96
19.12.1996

23.06.1997
Nr 24, poz. 70

XXIII/148/96
19.12.1996

11.02.1998
Nr 5, poz. 14

XXVIII/189/97
19.06.1997

08.08.1997
Nr 31, poz. 95

XXVIII/190/97
19.06.1997

10.07.1998
Nr 41, poz. 148
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6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego gminy Kolbudy w obrębie wsi Łapino
dotyczące obszaru nr 130, 135, 136
Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego gminy Kolbudy dotycząca działek nr 338/2,
338/3, 338/8, 165/3, 50/18, 126/1, 204/23, 204/24, 204/25,
115/9 położonych na obszarze wsi Bielkówko
Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego gminy Kolbudy dotycząca działki nr 245
położonej na obszarze wsi Czapelsko
Zmiana do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kolbudy, dotycząca działki nr
49/3 położonej na obszarze wsi Pręgowo
Zmiana do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kolbudy, dotycząca działek nr
126/1 i 126/2 położonych na obszarze wsi Pręgowo
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla
działek nr: 244/3, 245, 267, 246/51 położonych w Bąkowie
oraz fragmentu wsi położonego na południowy wschód od
drogi wojewódzkiej nr 221 Gdańsk - Kościerzyna we wsi
Bąkowo, obręb Lublewo, gmina Kolbudy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla
fragmentu wsi Bielkowo, obręb Lublewo, objętego obszarem działek: 329/28, 329/29, 330 na terenie gminy Kolbudy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla
fragmentu wsi Kolbudy
Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego gminy Kolbudy dotycząca obszaru działki
nr 159/6 położonej we wsi Buszkowy, gmina Kolbudy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
dotyczący fragmentów wsi Kowale, obejmujących tereny
rolne przyległe do wysypiska śmieci w Szadółkach oraz wsi
Otomin, graniczących z Miastem Gdańskiem w pobliżu
Obwodnicy Trójmiejskiej
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dotyczący działki o nr ew. gr. 219 we wsi Kowale, gmina Kolbudy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, dotyczący fragmentów wsi Jankowo w gminie Kolbudy, obejmujący obszar działek o numerach ewidencyjnych gruntów:
3/3, 3/5-6, 3/8, 4/3-6 i działek 38/2, 38/3L, 63, 12/12
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Bąkowo w Gminie Kolbudy, obręb Lublewo, dla
obszaru działek nr 250, 251, 252
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dotyczący fragmentu wsi Bąkowo, obejmujący obszar działek o
nr ew. gruntów 248/11-17, 248/19-22, cz. 248/26, na terenie gminy Kolbudy

XXVIII/191/97
19.06.1997

10.07.1998
Nr 41, poz. 150

XXXIII/231/98
27.02.1998

03.12.1998
Nr 79, poz. 391

XXXIII/232/98
27.02.1998

03.12.1998
Nr 79, poz. 392

XII/65/99
07.09.1999

09.03.2000
Nr 24, poz. 122

XIII/75/99
26.10.1999

09.03.2000
Nr 24, poz. 124

XLII/269/2002
28.08.2002

24.09.2002
Nr 63, poz. 1453

XLII/270/2002
28.08.2002

24.09.2002
Nr 63, poz. 1454

XLII/272/2002
28.08.2002

31.10.2002
Nr 72, poz. 1595

V/48/2003
29.04.2003

16.06.2003
Nr 79, poz. 1279

VI/54/2003
24.06.2003

12.08.2003
Nr 95, poz. 1678

XII/106/2004
27.02.2004

31.05.2004
Nr 66, poz. 1260

XIII/118/2004
30.03.2004

30.04.2004
Nr 53, poz. 1049

XVI/142/2004
08.07.2004

19.08.2004
Nr 101, poz.
1802

XXI/176/2004
30.12.2004

31.03.2005
Nr 30, poz. 590

20.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla
części wsi Kowale, na terenie gminy Kolbudy

XXVIII/252/2005
25.10.2005

21.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla
fragmentu wsi Kowale, na terenie gminy Kolbudy

XXVIII/253/2005
25.10.2005

22.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla
fragmentu wsi Jankowo, na terenie gminy Kolbudy

XXIX/258/2005
06.12.2005
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28.12.2005
Nr 144, poz.
3417
28.12.2005
Nr 144, poz.
3418
23.03.2006
Nr 32, poz. 640
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23.

24.
25.
26.
27.
28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Lublewo obejmujący działki po byłym poligonie
V/42/2007
wojskowym o numerach: 237/3, 237/4, 236/2, 235/2, 234/2,
24.04.2007
233/2, 233/2, 232/3, 231/5, 231/6, na terenie gminy Kolbudy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla
XXXVI/328/2006
większości obrębu Lublewo i fragmentów wsi Kolbudy, na
19.09.2006
terenie gminy Kolbudy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi
VIII/62/2007
Ostróżki na terenie gminy Kolbudy
11.09.2007
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla
VIII/61/2007
„Nad Jeziorem” w Kolbudach na terenie gminy Kolbudy
11.09.2007
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragIX/74/2007
mentu wsi Buszkowy na terenie gminy Kolbudy
30.10.2007
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla
XXIII/177/2009
większości terenu wsi Bielkówko na terenie gminy Kolbudy
27.01.2009
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla
fragmentu obrębu geodezyjnego Lublewo na terenie gminy
XXI/167/2008
Kolbudy w rejonie elektrowni wodnej na jeziorze Goszyń02.12.2008
skim
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla
XXVI/206/2009
„Kowale” na obszarze położonym w rejonie ulic: Staropol28.04.2009
skiej, Ateny, Aresa, Zeusa
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla
obrębu Otomin w gminie Kolbudy obejmujący teren wzdłuż
ul. Konnej i Słonecznej wraz z częścią obszaru objętego
XXXVII/293/2010
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
27.04.2010
zatwierdzonym uchwałą Nr VI/54/2003 Rady Gminy Kolbudy z dnia 24 czerwca 2003r., na granicy z Miastem Gdańskiem
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragVII/51/2011
mentu wsi Czapielsk rejon ośrodków wypoczynkowych nad
19.04.2011
jeziorem Łapińskim gm. Kolbudy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla
obrębu Kolbudy w gminie Kolbudy obejmujący teren wzdłuż
VI/35/2011
ul. Wybickiego, ograniczony zbiornikiem Kolbudzkim, obrę29.03.2011
bem Pręgowo, obrębem Babidół oraz obrębem Łapino
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla
XII/94/2011
działek nr 72/3, 72/12, 72/13, obręb Bielkówko, gm. Kolbu27.09.2011
dy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu
XIV/104/2011
„węzła Kowale” obejmujący tereny przyległe do obwodnicy
25.10.2011
trójmiejskiej w Kowalach, gm. Kolbudy
Zmiana miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Kolbudy Nr
XXV/195/2012
XXVIII/252/2005 z dnia 25 października 2005r. w rejonie ul.
25.09.2012
Wiśniowej w Kowalach, gmina Kolbudy, obejmującego
tereny przyległe do granicy Gminy Miejskiej Gdańsk

19.07.2007
Nr 118, poz.
2069
26.01.2007
Nr 18, poz. 462
21.01.2008
Nr 4, poz. 112
21.01.2008
Nr 4, poz. 113
14.04.2008
Nr 27, poz. 788
18.03.2009
Nr 40, poz. 752
23.01.2009
Nr 10, poz. 262
01.06.2009
Nr 72, poz. 1480

25.05.2010
Nr 75, poz. 1285

10.05.2011
Nr 52, poz. 1211
21.04.2011
Nr 44, poz. 1034
20.10.2011
Nr 135, poz.
2755
08.11.2011
Nr 147, poz.
3047
17.10.2012
poz. 3249

źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Kolbudy

Ponadto, Rada Gminy Kolbudy przystąpiła do sporządzenia następujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (mpzp), będących aktualnie w trakcie realizacji:
• Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w sąsiedztwie obwodnicy trójmiejskiej oraz składowiska odpadów komunalnych w Gdańsku-Szadółki, na terenie
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•

•

•

•

•
•
•
•
•
•

obrębu Kowale i w części obrębu Lublewo Gdańskie, gm. Kolbudy (uchwała Nr
XXXV/276/2010 Rady Gminy Kolbudy z dnia 23.02.2010r.);
Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla większości obrębu
geodezyjnego Lublewo i fragmentów wsi Kolbudy na terenie gminy Kolbudy, zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Kolbudy Nr XXXVI/328/06 z dnia 19 września 2006r. w zakresie zmiany przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne (uchwała Nr
XLIII/332/2010 Rady Gminy Kolbudy z dnia 26.10.2010r.);
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przylegających do
drogi wojewódzkiej nr 221 Gdańsk - Kościerzyna we wsi Bąkowo, obręb Lublewo, Gmina
Kolbudy (uchwała Nr VIII/61/2011 Rady Gminy Kolbudy z dnia 31.05.2011r.);
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przylegających do
drogi wojewódzkiej nr 221 Gdańsk - Kościerzyna, w obrębie Kolbudy i Lublewo Gdańskie, Gmina Kolbudy (uchwała Nr VIII/63/2011 Rady Gminy Kolbudy z dnia 31.05.2011r.);
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Bielkowo, obręb Lublewo Gdańskie, Gmina Kolbudy (uchwała Nr XI/93/2011 Rady Gminy Kolbudy z dnia 30.08.2011r.).
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu „Bielkówko Południe”,
gm. Kolbudy (uchwała Nr XV/117/2011 Rady Gminy Kolbudy z dnia 29.11.2011r.).
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu „Buszkowy Górne”,
gm. Kolbudy (uchwała Nr XV/118/2011 Rady Gminy Kolbudy z dnia 29.11.2011r.).
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu „Buszkowy Dolne”, gm.
Kolbudy (uchwała Nr XV/119/2011 Rady Gminy Kolbudy z dnia 29.11.2011r.).
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu „Lisewiec”, gm. Kolbudy (uchwała Nr XV/120/2011 Rady Gminy Kolbudy z dnia 29.11.2011r.).
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu „Pręgowo i Babidół”,
gm. Kolbudy (uchwała Nr XV/121/2011 Rady Gminy Kolbudy z dnia 29.11.2011r.).
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu „Pręgowo Górne”, gm.
Kolbudy (uchwała Nr XV/122/2011 Rady Gminy Kolbudy z dnia 29.11.2011r.).

Szczegółowa analiza ustaleń obowiązujących planów dowiodła, że najwięcej powierzchni
gminy objętej ich zasięgiem przeznaczono na tereny zabudowy mieszkaniowej oraz tereny
lasów (po około 20%). Wśród kategorii terenów zabudowy mieszkaniowej, 97,5% stanowiła
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, a jedynie 2,5% zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. Na szczególną uwagę zasługuje także stosunkowo duża powierzchnia przeznaczona
w planach pod tereny lasów. Obejmują one zarówno fragmenty dużych kompleksów leśnych
- położonych w środkowej części gminy (pomiędzy Lublewem Gdańskim a Otominem, w otoczeniu zbiornika wodnego w Łapinie i Jeziora Goszyńskiego), jak i mniejsze skupiska, pozostające często w otoczeniu terenów zurbanizowanych. Duże kompleksy chronione są w ten
sposób przed defragmentacją i zwiększoną antropopresją, podczas gdy zachowanie i ochrona mniejszych terenów leśnych, zwłaszcza na obszarach intensywnej urbanizacji, pozytywnie wpływa na jakość życia mieszkańców izolując od siebie tereny o odmiennych funkcjach
oraz wprowadzając tzw. kliny zieleni w istniejące układy przestrzenne.
Niewiele mniej powierzchni obowiązujących planów miejscowych dotyczy terenów rolnych
wraz z terenami przeznaczonymi pod zabudowę zagrodową. Najwięcej takich obszarów wyznaczono w szerokim pasie pomiędzy Lublewem Gdańskim, Bąkowem a Jankowem Gdańskim, a także po północnej i południowej stronie Lublewa Gdańskiego i na peryferiach Kol-
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bud. Zachowanie terenów rolnych (lub
(lub otwartych) jest szczególnie istotne w takich obrębach
obr
jak Bąkowo, Lublewo Gdańskie
ńskie i Jankowo Gda
Gdańskie,
skie, gdzie tempo przyrostu powierzchni
terenów zurbanizowanych jest największe
najwi ksze w skali gminy. Uchwalenie w pierwszej kolejno
kolejności
planów miejscowych dla tych obszarów niewątpliwie przyczyniło się do ograniczenia neganeg
tywnych konsekwencji obserwowanego w gminie zjawiska żywiołowego
ywiołowego rozprzestrzeniania
się zabudowy na terenach podmiejskich ((urban sprawl).
Licznie występujące
ce tereny mieszanej zabudowy mieszkaniowo
mieszkaniowo-usługowej
usługowej obejmują
obejmuj centra
najprężniejszych
niejszych gospodarczo miejscowo
miejscowości
ci gminy tj. Kolbud i Kowali, ale tak
także wprowadzają szeroką możliwość rozwoju usług nieuci
nieuciążliwych towarzyszących
cych zabudowie mieszkani
mieszkaniowej na dużych
ych powierzchniach Lublewa Gda
Gdańskiego, Bąkowa, Jankowa Gdańskiego,
Gda
Bielkówka czy Otomina. Z kolei tereny przeznaczone tylko pod usługi to niewielkie powierzchpowierzc
niowo obszary rozsiane po całym terenie gminy, we wszystkich obrębach
obr bach obj
objętych planami.
Tereny przeznaczone na potrzeby działalności
działalno
produkcyjno-magazynowo
magazynowo-usługowej usytuowane są w zdecydowanej wię
większości wzdłuż obwodnicy trójmiejskiej w Kowalach i Jank
Jankowie Gdańskim. Tam też znajduje si
się większość terenów inwestycyjnych w gminie. SporząSporz
dzenie planów miejscowych usprawniło proces realizacji licznych
licznych inwestycji w tym rejonie i
pozytywnie wpłynęło
ło na rozwój gospodarczy całej gminy.
Do kategorii „pozostałych terenów zurbanizowanych”, przedstawionej na wyk. 24, zaliczono
tereny dróg publicznych (6,94%), dróg wewnętrznych
wewn trznych (1,27%), placów publicznych (0,17%),
infrastruktury (1,03%), zabudowy letniskowej (0,31%), usług sportu i rekreacji (0,87%) oraz
tereny zieleni urządzonej
dzonej (1,6%). Natomiast kategoria pozostałych terenów niezurbanizow
niezurbanizowanych obejmuje tereny wód (0,9%) oraz zieleni nieurządzonej
nieurz
(0,45%).
Wykres 24 - Struktura przeznaczenia terenów w ramach obowiązują
obowi zujących na terenie
gminy Kolbudy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
1%

Tereny zabudowy mieszkaniowej
Tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej
mieszkaniowo

20%

20%

Tereny zabudowy usługowej
15%
19%

Pozostałe tereny zurbanizowane

3%
13%

Tereny produkcyjno-magazynowo
magazynowo-usługowe

9%

Tereny rolne
Tereny lasów
Pozostałe tereny niezurbanizowane

źródło: opracowanie własne

Zestawienie o większym
kszym stopniu szczegółowo
szczegółowości, przedstawiające
ce istnieją
istniejące rodzaje przeznaczenia terenów w obowiązujących
obowiązuj
planach miejscowych, wyszczególnione
wyszczególnio według obrębów geodezyjnych przedstawiono na Schemacie 5.
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9.1.4. Podaż terenów wskazanych do zagospodarowania w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego
Jak stwierdzono w poprzednim rozdziale, niemalże 1/3 powierzchni gminy Kolbudy pokryta
jest obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Obejmują
one większość gminnych terenów zurbanizowanych. Zestawiając istniejące sposoby użytkowania i zagospodarowania terenu zidentyfikowane podczas inwentaryzacji terenowej przeprowadzonej przez Wykonawcę w maju 2011r., z terenami zawartymi w planach miejscowych otrzymano zestawienie podaży powierzchni terenów dostępnych do zagospodarowania
w ramach obowiązujących planów.
Analizie poddano następujące istniejące sposoby użytkowania i zagospodarowania terenu:
obszary zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo-usługowej, w tym jednorodzinnej i wielorodzinnej; tereny zabudowy zagrodowej i letniskowej oraz obszary usługowe, produkcyjne i
magazynowe, w tym także mieszane (np. usługowo-produkcyjne itp.). Jednocześnie, ze
wszystkich terenów o odmiennych przeznaczeniach w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego wybrano tereny zabudowy mieszkaniowej oraz mieszkaniowousługowej, w tym jednorodzinnej i wielorodzinnej, tereny zabudowy letniskowej i zagrodowej,
tereny usługowe, produkcyjne i przemysłowe, w tym także tereny mieszane (np. przemysłowo-usługowe itp.). Zasięg terenów zagospodarowanych nałożono na tereny wyznaczone do
zagospodarowania w planach miejscowych.
Powierzchnia planów nie pokryta zasięgiem terenów zagospodarowanych stanowi podaż
brutto terenów wskazanych do zagospodarowania. W gminie Kolbudy wynosi ona 819,51 ha.
Część terenów przeznaczonych na różnorodne funkcje w ramach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zawiera w sobie tereny niezbędne do ich obsługi oraz komunikacji, nie wydzielone w ustaleniach planu (np. drogi wewnętrzne, ciągi komunikacyjne).
Dlatego, wartość podaży brutto należy pomniejszyć o 25% powierzchni, w celu otrzymania
wartości podaży netto terenów wskazanych do zagospodarowania w obowiązujących planach miejscowych. W gminie Kolbudy wynosi ona 614,63 ha.
Szczegółowo powyższą analizę przedstawiono na Schemacie 12a.
W podobny sposób przeprowadzono analizę podaży terenów mieszkaniowych wskazanych
do zagospodarowania w obowiązujących planach zagospodarowania przestrzennego. W tym
przypadku do obliczeń przyjęto tylko tereny mieszkaniowe i mieszkaniowo-usługowe,
uwzględniając zabudowę jednorodzinną i wielorodzinną. Podaż brutto terenów mieszkaniowych wyniosła 583,57 ha, natomiast podaż netto 437,68 ha.
Szczegółowo powyższą analizę przedstawiono na Schemacie 12b.
9.1.5. Wydawane decyzje administracyjne
W celu zanalizowania tendencji zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, analizie
poddano następujące decyzje administracyjne wydane w okresie pomiędzy styczniem 2006r.
a czerwcem 2011r.:
• decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu:
− decyzje o warunkach zabudowy;
− decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
• decyzje o pozwoleniu na budowę.
Obszary, dla których zostały wydane wyżej wymienione decyzje przedstawiono na Schemacie 1.13.
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Decyzje o warunkach
runkach zabudowy.
W okresie od 2006r. do połowy 2011r.,
2011 , wójt gminy Kolbudy wydał 748 decyzji o warunkach
zabudowy, które dotyczyły 1078 działek. Ze względu
wzgl
na skalę niniejszego opracowania, z
dalszych analiz wyłączono
czono decyzje odmowne oraz odnosz
odnoszące się do drobnych inwestycji jak
np. budowa przyłączy
czy infrastrukturalnych. Ponadto, około 4% z pozostałych decyzji nie było
możliwych
liwych do zlokalizowania. Rozkład przestrzenny decyzji, przedstawiony na Schemacie
1.13, pozwala zauważyć, że wydawane one były dla teren
terenów położonych
onych we wszystkich obo
rębach, z wyjątkiem
tkiem Kowali i Jankowa Gda
Gdańskiego,
skiego, które w 100% pokryte są obowiązującymi
miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Z tej samej przyczyny tak niewielniewie
ka ilość decyzji dotyczyła Lublewa Gda
Gdańskiego. Większość terenów objętych
obję
decyzjami o
warunkach zabudowy znajduje się
si w południowej i zachodniej części
ci gminy, przy czym najna
więcej decyzji odnoszących
cych się do inwestycji podejmowanych na małych działkach, tworz
tworzących rozproszoną strukturę
ę rozci
rozciągającą się często na długości
ci kilku kilometrów, wydano dla
terenów Pręgowa
gowa Górnego, Bielkówka, Kolbud i Czapielska. S
Są to także
że obr
obręby z największą
ilością wydanych decyzji w badanym okresie, co potwierdza poni
poniższe
sze zestawienie (wyk. 25).
Wykres 25 - Liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy w gminie Kolbudy
w latach 2006 - I poł. 2011
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źródło:
ródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu
Urz du Gminy Kolbudy

Decyzje te dotyczyły głównie budowy nowych obiektów (84,3%) oraz rozbudowy już
ju istniejących (8,3%). Mniej z nich dotyczyło zmian decyzji (6,3%) oraz zmian sposobu użytkowania
u
(1%). Przedmiotem ich rozstrzygnięć
rozstrzygni w zdecydowanej większości
ci przypadków były budynki
mieszkalne jednorodzinne (81,9%). Inwestycje obejmujące
obejmuj ce inne funkcje podej
podejmowane były
znacznie rzadziej niż budowa budynków mieszkaniowych jednorodzinnych. W
Wśród nich najwięcej
cej decyzji dotyczyło zabudowy zagrodowej (7,3%), oraz terenów usługowych (kategoria
ta obejmuje także
e decyzje dotycz
dotyczące
ce terenów usług sportu, administracji, kultury i zdrowia).
Pozostałe kategorie posiadają marginalny udział w ogólnej strukturze. Szczegółowo prze
przedstawiono to na wyk. 26.
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Wykres 26 - Wydane decyzje o warunkach zabudowy w gminie Kolbudy
w latach 2006-2011
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Zabudowa letniskowa
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Źródło: opracowanie
racowanie własne na podstawie danych Urzędu
Urz du Gminy w Kolbudach

Drugim rodzajem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu są
s decyzje o
lokalizacji inwestycji celu publicznego. W latach 2007-2010
2007 2010 wójt gminy Kolbudy wydał 183
takie decyzje, przy czym ilość
ść rocznie wydawanych decyzji obniżyła się
ę z 60 w 2007
2007r. do 29
w 2010r. W związku z tym, że w wi
większości decyzje te dotyczą inwestycji liniowych, mimo że
wydano ich relatywnie niewiele, swoim zasięgiem
zasi
obejmują znaczą część
ęść gminy. W analiz
analizowanym okresie
resie wydane decyzje dotyczyły 2034 działek, z czego wiele z nich objętych
obj
było
kilkoma decyzjami jednocześnie.
śnie. W analizowanym okresie najwi
najwięcej
cej działek objętych
obj
zostało
decyzjami dotyczącymi
cymi budowy sieci elektroenergetycznych, kanalizacji sanitarnej oraz sieci
gazowych. Szczegółową struktur
strukturę przedstawiono na wyk. 27. Najwięcej
ęcej terenów obj
objętych
wydanymi decyzjami lokalizacji inwestycji celu publicznego znajduje się
się w Bielkówku, Kolb
Kolbudach, Pręgowie
gowie Górnym, Buszkow
Buszkowach Górnych i Czapielsku.
Analizującc rozkład przestrzenny oraz przedmiot wydanych decyzji wyra
wyraźnie uwidacznia się
si
wysoki stopień rozproszenia decyzji dotycz
dotyczących
cych budowy, przebudowy lub rozbudowy b
budynków mieszkalnych oraz gospodarczych (głównie garażowych)
gara owych) na terenie południowo
południowozachodnich obrębów
bów oraz Otomina. Decyzje te dotycz
dotyczą często
sto terenów znacznie oddalonych
od istniejącej
cej zabudowy wsi. Rozproszeniem charakteryzuje si
się także
e rozkład decyzji dot
dotyczących
cych zabudowy zagrodowej, jednak
jednakże
e jest to stan naturalny dla tego typu terenów. Z kolei
decyzje dotyczące
ce terenów usługowych cechuje koncentracja w
wśród
ród istniejącej
istniej
zabudowy
poszczególnych wsi, jedynie pojedyncze inwestycje o charakterze turystycznoturystyczno
wypoczynkowym powstają
ą z dala od terenów zurbanizowanych, w miejscach korzystnych
warunków przyrodniczych.
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Wykres 27 - Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego
wydane w gminie Kolbudy w latach 2007-2010
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4,45%
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33,45%
2,48%
4,45%

0,22%
Sieci gazowe
Komunikacja
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Stacje telefonii komórkowej
Sieci telefoniczne
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Kanalizacja sanitarna
Oświetlenie ulic
Usługi sportu

Źródło:
ródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu
Urz du Gminy w Kolbudach

Pozwolenia na budowę. Ruch budowlany
budowlany na terenie gminy najpełniej obrazują
obrazuj wydane decyzje o pozwoleniu na budowę.
budowę W okresie między 2008r. a połową 2011r.
r. Starosta Gdański
wydał ich 1 076. W badanym okresie ilość
ilo wydawanych pozwoleń na budow
budowę kształtuje się
na zmiennym poziomie i od rekordowego
re
pod tym względem 2008r.,, w którym wydano ich aż
a
406, z każdym
dym kolejnym rokiem ich liczba spada (311 decyzji w 2009
2009r. oraz 284 decyzji w
2010r.),
), natomiast do czerwca 2011r.
2011 wydano ich 75. Spośród
ród wszystkich decyzji 779 dot
dotyczyło obiektów kubaturowych,
wych, podczas gdy 1 369 obiektów o charakterze liniowym. W sus
mie, odnoszą się one do 2 152 działek, przy czym dla niektórych działek wydano kilka decydec
zji.
pozwole na budowę w poszczególnych miejscowościach
miejscowo
Wykres 28 - Ilość wydanych pozwoleń
gminy Kolbudy w latach 2008 - I poł. 2011
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Źródło:
ródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu
Urz du Gminy w Kolbudach
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W badanym okresie najwięcej
ęcej
cej decyzji wydano dla wsi Kowale, na terenie której powstały
duże
e osiedla zabudowy wielorodzinnej. Ruch budowlany w tym obr
obrębie
bie był nie porównywa
porównywalny z żadnym
adnym innym rejonem gminy. W drugim pod wzgl
względem ilości
ci wydanych pozwoleń
pozwole
Otominie,
nie, wydano ich niemalże
niemalż o 100 mniej niż w Kowalach. W Otominie prawie wszystkie
pozwolenia na budowę dotyczyły jednorodzinnych domów mieszkalnych oraz rozbudowy
sieci infrastrukturalnych (kanalizacji sanitarnej, wodociągów
wodoci gów i sieci gazowej). Do miejscow
miejscowościi o najbardziej intensywnych inwestycjach budowlanych należy
nale także
że zaliczy
zaliczyć Jankowo
Gdańskie (najwięcej
cej decyzji dotycz
dotyczących
cych osiedli domów jednorodzinnych oraz terenów usł
usługowych), Lublewo Gdańskie
skie i Pr
Pręgowo
gowo (głównie jednorodzinne budynki mieszkalne i sieci
infrastrukturalne). Są to jednocze
jednocześnie
nie tereny, gdzie obserwowana jest największa
najwi
presja
urbanizacyjna w gminie.
Stosunkowo niewiele pozwoleń wydano w analizowanym okresie w najwię
największej miejscowości gminy - Kolbudach (niemal dwukrotnie mniej niż
ni w Kowalach).
ch). W pozostałych rejonach
gminy obserwowany ruch budowlany był stosunkowo mniej intensywny. Rozkład przestrzenprzestrze
ny wszystkich decyzji przedstawiono na Schemacie 1.13.
Wykres 29 - Struktura pozwoleń
pozwole na budowę wydanych w latach 2008 - I poł. 2011
dotycz
dotyczących
obiektów kubaturowych
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Tereny przemysłowe
Zabudowa letniskowa
Źródło:
ródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu
Urz du Gminy w Kolbudach

W całej gminie najczęściej
ciej wydawane ssą pozwolenia na budowę dotyczące
ące inwestycji mieszmies
kaniowych jednorodzinnych, przy niewielkim udziale
udziale pozostałych wyodrębnionych kategorii.
W zakresie obiektów o charakterze liniowym, najwięcej
najwi cej wydanych pozwole
pozwoleń dotyczyło sieci
elektroenergetycznych (39,2%), wodociągów
wodoci gów (13,3%), kanalizacji sanitarnej (13,3%) oraz
sieci gazowej (12,3%).

9.2. Wnioski złożone
one do Studium
Do Urzędu
du Gminy w Kolbudach do marca 2012r. wpłynęło
ło 190 wniosków do Studium zło
złożonych przez osoby prywatne oraz 14 wniosków złożonych
zło onych przez instytucje. Wnioski dotyczyły
w sumie 482 działek na terenie wszystkich obrębów
obr
gminy. Jednakże
że ich rozkład nie był
równomierny. Zdecydowanie najwięcej
najwi
wniosków
ów dotyczyło terenów położonych
położ
w obrębie
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Lublewo Gdańskie, bo aż 161, z czego 87 dotyczyło Lublewa Gda
Gdańskiego,
skiego, natomiast 74 BąB
kowa. Wiele także
e dotyczyło terenów poło
położonych
onych w Buszkowach Górnych, a więc
wi obrębie o
przeciętnym stopniu istniejącego
ącego zainwestow
zainwestowania.
ania. Z kolei najmniej, bo tylko pojedyncze
wnioski odnosiły się do obrębów
ębów Babidół, Kowale oraz Łapino (por. wyk. 30).
30
Wykres 30 - Ilość wniosków złożonych
zło onych do Studium w poszczególnych obr
obrębach
gminy Kolbudy
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Źródło:
ródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu
du Gminy Kolbudy

Przedmiotem analizowanych wniosków była w głównej mierze zabudowa mieszkaniowa jedje
norodzinna, a także
e zmiany przeznaczenia działki na cele nierolnicze, bez podania jej funkcji.
Stosunkowo wiele wniosków dotyczyło
dot
także
e usług oraz terenów zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej z usługami (por. wyk. 31).
Wykres 31 - Wnioski złożone
żone
one do Studium według kategorii proponowanych zmian
w przeznaczeniu terenów
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Źródło:
ródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu
du Gminy Kolbudy

Pozostałych funkcji dotyczyły pojedyncze wnioski. Ich rozkład przestrzenny w rozróżnieniu
rozró
na poszczególne obręby
by gminy pozwala zaobserwowa
zaobserwować pewne tendencje wskazujące
wskazuj
na
dominujące zamiary właścicieli
ścicieli nieruchomo
nieruchomości w danej części
ci gminy. Największy
Najwi
udział
wnioskodawców chcących
cych zmian przeznaczenia terenu polegaj
polegających
cych na umo
umożliwieniu wpro-
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wadzenia zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zaobserwowano w miejscowościach położonych na południu i południowym-zachodzie gminy. W części północno-wschodniej
znacznie częściej wnoszono o umożliwienie wprowadzenia zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami oraz samych usług. W gęsto zabudowanych Kowalach wszystkie wnioski związane były z usługami, natomiast w Jankowie Gdańskim stanowiły one znaczącą
większość.
W największym obrębie - Lublewie Gdańskim - obejmującym kilka miejscowości, tematyka
wniosków była najbardziej zróżnicowana. Świadczy to o możliwości pojawienia się tam najsilniejszej presji urbanizacyjnej na terenie gminy w najbliższej przyszłości. Jednolita struktura
funkcji postulowanych przez wnioskodawców w Łapinie, Otominie i Babidole wynika z bardzo
niewielkiej liczby wniosków dotyczących tych obszarów, dlatego nie może być podstawą do
wskazania ogólnych tendencji tam zachodzących.
Szczegółowe rozmieszczenie działek objętych wnioskami przedstawiono na Schemacie
1.14.
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Rysunek 19 - Struktura funkcji postulowanych we wnioskach do Studium
w rozróżnieniu na obręby gminy

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Kolbudach
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Tabela 53 - Zestawienie wniosków wniesionych przez instytucje zawiadomione
o przystąpieniu do sporządzania Studium
Data
Nazwa
wpłyinstytucji
wu
24.02. Państwowy
2011 Powiatowy Inspektor Sanitarny
01.03. Wojewódzki
2011 Sztab Kryzysowy
04.03. Zarząd Meliora2011 cji i Urządzeń
Wodnych Województwa Pomorskiego w
Gdańsku

Przedmiot wniosku
Uzgadnia zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla Studium.

Wniosku nie składa.

Informuje, iż:
- przy planowaniu zabudowy działek sąsiadujących z rzekami należy wzdłuż
górnej krawędzi skarpy rzek zachować pas gruntu o szerokości min. 3 m
wolny od lokalizacji budynków i płotów oraz nasadzeń drzew i krzewów,
niezbędny do wykonywania sprzętem prac konserwacyjnych;
- przy planowaniu w sąsiedztwie cieków zabudowy, Zarząd nie będzie ponosił odpowiedzialności za szkody powstałe przy ewentualnych okresowych
podtopieniach wodami rzek;
- na terenach gminy objętych Studium znajdują się urządzenia melioracji
wodnych szczegółowych - rowy i rurociągi drenarskie, stanowiące własność
właścicieli gruntów na których się znajdują;
- na terenie Gminy Kolbudy Zarząd nie posiada urządzeń melioracji wodnych podstawowych;
- część terenu objętego planem stanowił obszar użytków rolnych. Zmiana
sposobu użytkowania tych terenów na tereny zabudowane spowoduje
zmniejszenie retencji, a tym samym zwiększenie spływu jednostkowego
wód powierzchniowych;
- wymagane jest w pierwszym rzędzie przystosowanie istniejącego odwodnienia oraz wykonanie nowych urządzeń do przejęcia tych wód, szczególnie
z terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową;
- koryta rzeki Kłodawy i Reknicy, w przypadku planowania budowy nowych
osiedli mieszkaniowych, nie są przygotowane do natychmiastowego przejęcia wód opadowych. Przed wylotem do rzek winny być wykonane zbiorniki
retencyjne;
- Zarząd nie planuje na tym terenie nowych inwestycji melioracyjnych.
07.03. Gdańska Infra- Wnosi o:
2011 struktura Wo- uwzględnienie w Studium obowiązków wynikających z ochrony ujęć wody
dociągowo„Straszyn” oraz „Pręgowo” a także ich stref ochronnych;
Kanalizacyjna
- rozważenie możliwości skanalizowania terenu w zasięgu wyznaczonych
Sp, z o.o.
stref ochronnych;
- regulację odprowadzenia wód opadowych, które przed odprowadzeniem
do odbiornika winny być podczyszczone w celu ograniczenia czynników
powodujących zmniejszenie przydatności ujmowanych wód z rzeki Raduni i
jej dopływów, jak również wód podziemnych w Dolinie Ostróżek.
11.03. SAUR NEPTUN Wnosi o uwzględnienie w Studium obowiązków wynikających z ochrony
2011 GDAŃSK S.A. ujęć wody „Straszyn” oraz „Pręgowo”
14.03. Generalna Dy- Informuje m. in., że:
2011 rekcja Dróg
- planowana jest rozbudowa drogi ekspresowej S6 - Obwodnicy Trójmiasta
Krajowych i
o trzeci pas ruchu;
Autostrad
- trwają prace projektowe związane z budową Obwodnicy Metropolii Trójmiasta;
- w strefie wzajemnego oddziaływania terenów przylegających do dróg w
zarządzie GDDKiA Oddział w Gdańsku, należy zastosować wskazane
przepisy prawa, oraz informuje, że:
a. tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową położone w bezpośrednim sąsiedztwie dróg powinny mieć określone linie zabudowy w oparciu
o ocenę prognozowanego poziomu natężenia hałasu. Wskazane w przepisach ustawy o drogach publicznych odległości są niewystarczające dla
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14.03. Polskie Sieci
2011 Elektroenergetyczne - Północ
S.A.

14.03. Wydział Bez2011 pieczeństwa i
Zarządzania
Kryzysowego
Pomorski Urząd
Wojewódzki w
Gdańsku

zachowania dopuszczalnych norm;
b. w przypadku zamierzeń zlokalizowania obiektów przeznaczonych na
pobyt ludzi w strefie uciążliwości dróg w zarządzie GDDKiA, zarządca drogi
nie będzie ponosił kosztów związanych z budową urządzeń zabezpieczających przed hałasem i innymi uciążliwościami wynikającymi z sąsiedztwa
drogi;
- dostęp do dróg w zarządzie GDDKiA - wyłącznie za pośrednictwem istniejących węzłów (skrzyżowań);
- dla stref położonych w sąsiedztwie dróg a przeznaczonych w Studium pod
usługi: samochodowe, składy, magazyny, obiekty handlowe oraz inne
obiekty generujące dodatkowy ruch samochodów, należy opracować koncepcję obsługi komunikacyjnej.
Wnoszą o ujęcie w Studium następujących informacji w zakresie istniejących i planowanych elektroenergetycznych sieci przesyłowych:
1. Przez teren gminy biegną istniejące napowietrzne elektroenergetyczne
linie przesyłowe:
- jednotorowa o napięciu 220kV relacji Jasiniec - Gdańsk I,
- dwutorowa o napięciu 2 x 400kV relacji Żarnowiec - Gdańsk Błonia;
2. Po trasie istniejącej linii 220kV przewiduje się budowę elektroenergetycznej linii napowietrznej dwutorowej 2 x 400kV;
3. Dla istniejącej elektroenergetycznej linii 2 x 400kV wymagany jest pas
technologiczny o szerokości 80 m;
4. Dla planowanej elektroenergetycznej linii 2 x 400kV wymagany jest pas
technologiczny o szerokości 70m;
5. Wytyczne dotyczące ograniczenia w użytkowaniu terenu w pasach technologicznych elektroenergetycznych linii przesyłowych najwyższych napięć;
6. Lokalizacja turbin wiatrowych w pobliżu linii elektroenergetycznej najwyższych napięć musi spełniać wymagania:
- odległość turbiny wiatrowej od linii elektroenergetycznej NN, określona
jako odległość najbardziej skrajnego elementu turbiny wiatrowej (krańców
łopat turbiny) od osi linii, nie może być mniejsza niż trzykrotna długość
średnicy koła (3xd) zataczanego przez łopaty turbiny wiatrowej;
- w przypadku lokalizacji turbiny wiatrowej na wysokości przęsła linii, które
nie jest wyposażone w ochronę przeciwdrganiową wymagane jest wykonanie przez inwestora takiej ochrony.
Proponuje w celu zapewnienia bezpieczeństwa dla ludzi i mienia - dokonać
charakterystyki przestrzennych zagrożeń wraz z podjęciem działań likwidujących.

18.03. Energa operator Wnosi następujące uwagi:
2011
- w zakresie sieci WN-110 kV informuje o przebiegu istniejących linii elektroenergetycznych, o lokalizacji istniejących i planowanych stacji transformatorowych GPZ WN/SN oraz o szerokości strefy ograniczeń wynoszącej
40 m;
- w zakresie sieci SN-15 kV informuje o obowiązywaniu strefy ograniczeń o
szerokości 14 metrów oraz projektowanych wyprowadzeniach kablowych z
GPZ „Starszyn”;
- w zakresie sieci NN-400 i 220 kV informuje o przebiegu istniejących linii
napowietrznych;
- w zakresie farm wiatrowych informuje o planowanej za południową granicą
Gminy Kolbudy, w okolicy miejscowości Domachowo, farmie wiatrowej o
nazwie roboczej „Nowa Energia I”.
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18.03. Pomorski Wo2011 jewódzki Konserwator Zabytków

18.03. Zastępca Pre2011 zydenta Miasta
Gdańska

Informuje, że:
- istnieje konieczność uwzględnienie problematyki związanej z dziedzictwem kulturowym na wszystkich etapach sporządzania Studium;
- stosownie do wskazanych przepisów prawa w Studium uwzględnione winny
być zarys historii i przemian struktury przestrzennej gminy, stan ładu przestrzennego i wymogów jego ochrony, stan oraz wymogi ochrony krajobrazu
kulturowego, stan dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury
współczesnej, występowanie obiektów i obszarów ze względu na ich wartości
kulturowe podlegające ochronie prawnej, zasady kształtowania polityki
ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
wraz ze wskazaniem stref ochrony konserwatorskiej i ustaleniem dla nich
ograniczeń, zakazów i nakazów mających na celu ochronę znajdujących się
na tym obszarze zabytków, wskazanie rozwiązań niezbędnych do zapobiegania zagrożeniom dla zabytków, zapewnienie im ochrony przy realizacji
inwestycji oraz przywracania zabytków do jak najlepszego stanu, wskazanie
obszarów o wartościach kulturowych, dla których gmina zamierza sporządzić
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz wskazanie obszarów
o wartościach kulturowych wymagających przekształceń i rehabilitacji;
Wnioskuje o:
1. zachowanie ciągłości powiązań przyrodniczych wyznaczonego w granicach miasta Gdańska przez Ogólnomiejski System Terenów Aktywnych
Biologicznie z obszarami cennymi przyrodniczo na terenie gminy;
2. wykluczenie lokalizowania w strefie 500 m od granic Zakładu Utylizacyjnego Odpadów w Gdańsku - Szadółkach zabudowy lub zagospodarowania,
które ograniczałyby jego funkcjonowanie;
3a) wprowadzenie rygoru dla działalności inwestycyjnej na terenie zlewni
Potoku Oruńskiego i Potoku Święty Wojciech, polegającego na ograniczeniu natężenia odpływu odprowadzanych wód opadowych do wielkości spływów ze zlewni jak w stanie istniejącym do czasu realizacji planowanych
zabezpieczeń przeciwpowodziowych w zlewni Kanału,
3b) ograniczenie natężenia odpływu wód opadowych na terenie zlewni Potoku Kowalskiego:
• do czasu realizacji planowanego zbiornika retencyjnego K2 - utrzymanie
współczynnika spływu z całej zlewni Potoku Kowalskiego jak w stanie istniejącym,
• wypracowanie przez Gminę Kolbudy zasad zagospodarowania wód opadowych i roztopowych na terenach zlewni cieków odprowadzających wody
na teren Gdańska z maksymalnym zatrzymaniem wód nawalnych na obszarze gminy,
3c) stałe ograniczenie natężenia odpływu odprowadzanych wód opadowych
do wielkości spływów ze zlewni jak w stanie istniejącym zainwestowania na
obszarze zlewni Potoku Kozackiego, biegnącego przez teren składowiska
odpadów komunalnych „Szadółki”.
4. ustalenie w Studium ważnych elementów systemu transportowego związanych z funkcjonowaniem Gdańska w klasach i parametrach, wynikających z prognozowanych obciążeń, w tym:
• węzeł Kowale rozbudowany do pełnej koniczyny
• ul. Staropolska na odcinku od granicy miasta do Obwodnicy Zachodniej
jako ulica główna o przekroju dwie jezdnie po dwa pasy ruchu.
• ul. Starowiejska jako ulica zbiorcza o przekroju dwie jezdnie po dwa pasy
ruchu.
5. wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 221 prowadzona jest główna trasa rowerowa - wskazana jest jej kontynuacja na terenie gminy.
6. zaprojektowanie rekreacyjnych powiązań rowerowych łączących Gminę
Gdańsk z terenami rekreacyjnymi Gminy Kolbudy oraz gmin przyległych,
szczególnie gmin Przywidz i Trąbki Wielkie.
7. ograniczenie suburbanizacji rozumianej jako skutek przeznaczenia nadmiernych - znacznie przekraczających potrzeby własne gminy - terenów na
cele nierolnicze i nieleśne - zwłaszcza mieszkaniowe (a w szczególności
wielorodzinne).
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23.03. Regionalny
2011 Dyrektor
Ochrony Środowiska w
Gdańsku
25.03. Szefostwo
2001 Służby Ruchy
Lotniczego Sił
Zbrojnych RP
31.03. Wójt Gminy
2011 Pruszcz Gdański

Uzgadnia przedłożony zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kolbudy.

Wnosi o uwzględnienie w treści Studium wymogu zgłaszania i uzgadniania
z Szefostwem Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP wszelkich projektowanych na tych terenach obiektów o wysokości równej i większej od 50 m
n.p.t., każdorazowo przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.
Wnosi o:
1. uwzględnienie terenów zalewowych rzeki Raduni a także obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią jako obszary całkowitego zakazu zabudowy oraz obszary całkowitego zakazu zmiany ukształtowania poziomu
terenu oraz niszczenia roślinności niskiej;
2. przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla
studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kolbudy w
przypadku niespełnienia pkt 1;
3. kontynuację występujących w granicach gminy Pruszcz Gdański korytarzy ekologicznych oraz ciągów zieleni;
4. przeprowadzenie analizy możliwości powiązania komunikacyjnego terenów przyległych do drogi S6 z węzłem południowym obwodnicy Trójmiasta;
5. powiązanie terenów gminy Kolbudy z układem komunikacyjnym znajdującym się w granicach gminy Pruszcz Gdański;
6. kontynuację projektowanych na terenie gminy Pruszcz Gdański tras rowerowych.
Źródło: opracowanie własne

9.3. Dokumenty strategiczne szczebla gminnego
9.3.1. Strategia Rozwoju Gminy Kolbudy na lata 2010-2020
Strategia Rozwoju Gminy Kolbudy na lata 2010-2020 określająca możliwości rozwojowe
Gminy Kolbudy oraz priorytety działania samorządu Gminy Kolbudy, do prac nad którą przystąpiono w wyniku Uchwały Rady Gminy w Kolbudach nr XXXIV/269/2010 z dnia 26 stycznia
2010r. została przyjęta w październiku 2010r. Dokument ten, stworzony przy bardzo szerokim udziale mieszkańców, w sposób szczegółowy i kompleksowy diagnozuje zarówno obszary problemowe jak i szanse rozwojowe gminy oraz zadania, których podjęcie jest niezbędne do osiągnięcia zamierzonych celów. Zapisy Strategii, zawierające dodatkowo badania socjologiczno-statystyczne przeprowadzone przez Uniwersytet Gdański, stanowią jedną
z najważniejszych podstaw dla projektantów niniejszego Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego.
Synteza analiz ekonomiczno-gospodarczych, społecznych, historycznych, administracyjnych
oraz wypowiedzi mieszkańców, zawarta w analizie SWOT Strategii pozwoliła zidentyfikować
na terenie gminy następujące problemy i zagrożenia, stanowiące istotny pakiet uwarunkowań dla zapisów niniejszego Studium. Można wśród nich wymienić m. in.:
• Brak bezpieczeństwa komunikacyjnego - cała gmina uzależniona wyłącznie od drogi nr
221, brak alternatywnych połączeń z innymi drogami wojewódzkimi i krajowymi;
• Niewystarczająca sieć wodociągów i kanalizacji, w tym kanalizacji deszczowej;
• Brak infrastruktury dla nowej zabudowy;
• Brak ładu przestrzennego, zaburzanie przestrzeni, np. wsteczna linia zabudowy;
• Eklektyzm architektoniczny;
• Brak centrum;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Brak miejsc spotkań dla mieszkańców, dzieci i młodzieży;
Brak miejsc na imprezy masowe, brak odpowiedniej infrastruktury;
Brak bazy hotelowej;
Otomin - brak bezpośrednich połączeń, odcięcie od gminy;
Zbyt gwałtowny rozwój terenów mieszkaniowych, suburbanizacja;
Zabudowa zaburza gospodarkę wodno-ściekową, zagrożenie osuwiskami;
Umiastowienie, utrata wiejskiego charakteru;
Zabudowa na podstawie decyzji o zabudowie, gęsta zabudowa uniemożliwia korzystanie
z walorów gminy;
Obwodnica metropolitalna w sąsiedztwie terenów mieszkaniowych;
Wprowadzenie funkcji uciążliwych dla mieszkańców - np. wysypisko śmieci Szadółki;
„Rozcięcie” gminy kolejną obwodnicą Trójmiasta;
Lokalizacja na terenie gminy ujęć wody - ograniczenia w korzystaniu z jeziora;
Istnienie żwirowni i problem jej rekultywacji;
Wyprowadzenie się przemysłu i usług z gminy.

Wśród szans służących eliminacji zagrożeń i obszarów problemowych, Strategia wymienia m.in.:
• Wydzielanie stref rozwoju, miejscowości z ograniczoną możliwością zabudowy;
• Gmina Kolbudy nie tylko jako sypialnia Trójmiasta, ale jako region z wykształconą marką,
zapewniający mieszkańcom szereg usług, teren konkurencyjny;
• Rozwój turystyki dla mieszkańców gminy, turystyki weekendowej dla mieszkańców
Aglomeracji Gdańskiej;
• Wykorzystanie warunków przyrodniczych i krajobrazowych - sanatorium, ośrodki rekreacyjne i wypoczynkowe, rehabilitacja;
• Rozwój ścieżek krajobrazowych i przyrodniczych, edukacyjnych;
• Rzeki Radunia - trasy kajakowe;
• Szlak turystyczny na Buszkowy Górne;
• Kanalizowanie aktywności turystycznej;
• Wznowienie połączeń na trasie kolejowej;
• Budowanie dróg lokalnych.
W Strategii sformułowano wizję przyszłego rozwoju gminy w brzmieniu: Kolbudy to gmina
wykorzystująca zalety swojego położenia na styku silnie zurbanizowanego Trójmiasta oraz
pięknych krajobrazów Kaszub, należycie integrująca je ze sobą oraz chroniąca swoich
mieszkańców przed wynikającymi z tego zagrożeniami i zaspakajająca ich potrzeby. Natomiast, nadrzędnym celem strategicznym rozwoju gminy jest dalsza poprawa warunków życia
mieszkańców i gospodarowania przedsiębiorstw przy zachowaniu zalet położenia względem
Trójmiasta, walorów przyrodniczo-krajobrazowych i dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym wykorzystaniu dotychczasowej różnorodności gospodarczej i kulturowej.
Na tej podstawie wyznaczono cele strategiczne, uszczegółowione następnie do węższych
celów operacyjnych oraz do Idei Programów Rozwojowych (IPR) - stanowiących konkretne
zadania (lub ich pakiety) podlegające realizacji w horyzoncie czasowym Strategii. Wśród
IPR-ów istotnych dla zakresu niniejszego opracowania należy wymienić następujące:
• Budowa i rozbudowa wewnętrznego układu drogowego gminy, jako systemu połączeń
uniezależniających komunikację drogową od drogi nr 221.
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Modernizacja i przywrócenie do użytku linii kolejowych.
Budowa ścieżek i dróg rowerowych.
Gminny program retencji wód opadowych.
Sporządzenie programu ochrony wybranych terenów o największych wartości przyrodniczo-krajobrazowych
Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.
Rozwój atrakcji i szlaków turystycznych oraz infrastruktury informacyjnej
Wspieranie rewitalizacji zabytkowych obiektów oraz ochrona dóbr kultury
Wspieranie rozwoju agroturystyki.
Rozwój sieci terenów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych.
Rozwiązanie kwestii związanych ze spalaniem i wywozem śmieci.
Rozwiązanie kwestii związanych z siecią kanalizacyjną.
Tworzenie stref aktywności gospodarczej w celu rozwoju przedsiębiorczości oraz przyciągania inwestorów.

9.3.2. Studium kształtowania wysokości zabudowy na terenie gminy Kolbudy
Studium kształtowania wysokości zabudowy na terenie gminy Kolbudy opracowane zostało
na zlecenie Urzędu Gminy w Kolbudach w listopadzie 2010r. Wskazuje ono, iż parametry
wysokościowe zabudowy na terenie gminy powinny wynikać z dwóch, co najmniej, przesłanek:
• Skali tradycyjnej zabudowy w Gminie Kolbudy;
• Fizjograficznego ukształtowania terenu.
Na tej podstawie jako maksymalną wysokość zabudowy przyjęto typową maksymalną wysokość dla dominującej w gminie grupy zabudowy, czyli mieszkaniowej jednorodzinnej: 9,5m.
Wysokość taka stanowi wartość zgodną z historycznym zagospodarowaniem prowadzonym
przez wieki na terenie gminy. Pozwala ona na zrealizowanie typowego dla zabudowy na terenie gminy obiektu parterowego z poddaszem użytkowym o skośnym dachu, a jednocześnie nie przekracza średniej wysokości zalesienia terenu gminy, którą oszacowano na około
12 do 16m. Ma to na celu wkomponowanie nowej zabudowy w krajobraz gminy.
Studium proponuje kategoryzowanie rodzajów zabudowy, a w wyniku tego jej maksymalnej
dopuszczalnej wysokości według następujących kryteriów, które mogą występować jednocześnie dla danego przypadku:
• Funkcja zabudowy (dla zabudowy wielorodzinnej maksymalna wysokość wynieść może
12,5m, tak samo jak dla budynków użyteczności publicznej);
• Wskazanie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego danego obiektu,
jako ważnego elementu w krajobrazie gminy;
• Jej lokalizacji (stoki, doliny, krawędzie - zalecane jest odsuwanie budynków o 100m od
krawędzi stoku);
• Rozróżnienia czy obiekt jest „smukłym” elementem infrastruktury (typu anteny, maszty,
słupy linii elektroenergetycznych, o rzucie bryły max 5x5m - maksymalna wysokość 18m)
czy nie;
• Ograniczeń wynikających z obowiązujących aktów prawnych (inne niż obowiązujące
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego);
• Inna wysokość dopuszczona w zapisach obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
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Jako teren o szczególnych walorach krajobrazowych na terenie gminy Kolbudy Studium
wskazuje Kaskadę Raduni, która wpisuje się w niezwykle malowniczy krajobraz doliny rzeki.
Dlatego całe makrownętrze krajobrazowe Raduni powinno wg Studium zostać objęte ochroną krajobrazową. Dla ochrony panoramy doliny Raduni szczególnie istotna jest ochrona krajobrazu strefy krawędziowej wysoczyzny. Strefa ta tworzy naturalne ściany makrownętrza
krajobrazowego doliny.
9.3.3. Program Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla gminy
Kolbudy na lata 2004 - 2007 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2008-2011
Program Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla gminy Kolbudy na
lata 2004 - 2007 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2008-2011 opracowany został przez
Biuro Projektów i Rozwiązań proekologicznych Proeko w 2004r. Ze względu na fakt, że w
bieżącym (2011) roku upływa okres jego obowiązywania, przytoczone poniżej zostaną ustanowione w nim cele długookresowe, których realizację przewidziano w perspektywie po 2011
roku. Należą do nich:
Cel 15: Kształtowanie osnowy ekologicznej
Kierunki działań:
1. Wzmocnienie ciągłości przestrzennej i wzbogacenie różnorodności osnowy ekologicznej
na terenach wiejskich, w tym:
• Nowe zalesienia, zadrzewienia i zakrzaczenia;
• Wprowadzenie obudowy biologicznej cieków;
• Czynna ochrona torfowisk i innych terenów hydrogenicznych;
• Rekultywacja terenów zdewastowanych w kierunkach leśnym lub krajobrazowym;
• Rewaloryzacja i pielęgnacja parków wiejskich;
• Tworzenie nowych ogólnodostępnych terenów zieleni wiejskiej.
Cel 12: Racjonalna eksploatacja ekosystemów leśnych
Kierunki działań:
1. Kształtowanie środowiska przyrodniczego zgodnie z zasadami ekologicznej gospodarki
leśnej, w tym:
• Przywracanie możliwie naturalnej, pełnej struktury gatunkowej, warstwowej (piętrowej) i
wiekowej drzewostanów i całych fitocenoz leśnych;
• Stosowanie rębni w maksymalny sposób pozwalających na naturalne odnawianie się
lasu i rozwój wielowarstwowej struktury drzewostanu;
• Stosowanie do nasadzeń gatunków rodzimych, odpowiednich dla danych warunków siedliskowych;
• Umożliwienie pełnego odtwarzania się bogatych zbiorowisk leśnych w dolinach rzecznych i nad jeziorami;
• Wstrzymanie osuszania wszystkich śródleśnych torfowisk i zabagnień oraz zahamowanie
działań na rzecz przyspieszenia odpływu wód z obszarów leśnych;
2. Ograniczenie rekreacyjnego obciążenia ekosystemów leśnych, w tym:
• Udostępnienie rekreacyjne ekosystemów leśnych w stopniu zabezpieczającym ich dalszą
egzystencję;
• Tworzenie obiektów rekreacyjnych na terenach przyleśnych w sposób zabezpieczający
ekosystemy leśne przed dewastacją;
• Ograniczenie penetracji pojazdami mechanicznymi kompleksów leśnych
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Cel 11: Proekologiczne wykorzystanie rolniczej przestrzeni produkcyjnej Kierunki działań:
1. Kształtowanie środowiska przyrodniczego terenów rolniczych zgodnie z zasadami rolnictwa ekologicznego, w tym m. in.:
• Kształtowanie struktury środowiska w sposób stymulujący utrzymanie lub wzrost różnorodności biologicznej;
• Pozostawianie nieprzeorywanych pasów gruntu w sąsiedztwie cieków, zbiorników wodnych i mokradeł;
• Nie zastępowanie półnaturalnych łąk przez pola i intensywne użytki zielone;
• Nie zalesianie gruntów o niskiej przydatności rolniczej w sposób „akcyjny”, bez uwzględnienia uwarunkowań ekologicznych (ochrona i kształtowanie bioróżnorodności) i krajobrazowych (ochrona widoków);
• Ochrona zadrzewień i zakrzewień śródpolnych oraz dążenie do wzrostu ich udziału powierzchniowego;
• Ochrona terenów podmokłych i zabagnionych w kompleksach pól uprawnych przez zaniechanie ich odwodnień i zapobieganie eutrofizacji;
• Rekultywacja drobnych terenów zdewastowanych zgodnie z zasadą kształtowania zróżnicowanych warunków środowiskowych (głównie kierunek fitomelioracyjny i krajobrazowy).
Cel 4: Poprawa klimatu akustycznego (w zakresie spełnienia dopuszczalnych norm dla terenów zainwestowania mieszkaniowego i rekreacyjnego)
Kierunki działań:
1. Ograniczenie oddziaływania akustycznego głównych ciągów komunikacyjnych, w
tym:
• ograniczenie akustycznej uciążliwości drogi krajowej nr 6 (Obwodnica Trójmiasta - zadanie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad);
• realizacja obejść drogowych wsi (zgodnie ze „Studium uwarunkowań...” oraz „Strategią
rozwoju...”, dotyczy to wsi Bąkowo i Lublewo na drodze 221);
• wprowadzanie pasów zieleni wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych na terenach zainwestowania mieszkaniowego, a w miejscach gdzie istniejąca zabudowa zlokalizowana
jest w bezpośrednim sąsiedztwie dróg zastosowanie ekranów akustycznych w miarę potrzeb ochrony akustycznej;
• zmiany organizacji ruchu (w tym zgodnie ze „Studium uwarunkowań...” spowolnienie ruchu na drodze nr 221 w miejscowości Kolbudy);
• promowanie alternatywnych środków transportu, w tym budowa tras rowerowych.
2. Ograniczenie oddziaływania akustycznego obiektów produkcyjnych, w tym:
• przeniesienie prac związanych z emisją hałasu z terenów otwartych do
• zamkniętych, izolowanych pomieszczeń;
• kształtowanie stref zieleni izolacyjnej wokół obiektów uciążliwych.
Cel 2: Poprawa stanu aerosanitarnego atmosfery
Kierunki działań:
1. Zwiększenie efektywności wykorzystania energii, w tym:
• opracowanie i wdrażanie programów energetycznych z uwzględnieniem możliwości wykorzystania lokalnych zasobów energii, np. energii wiatru, biogazu z wysypiska śmieci;
• optymalizacja struktury sieci energetycznej i dostosowanie jej funkcjonowania do przebiegów dobowych obciążeń poboru energii;

168

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KOLBUDY
TOM I - UWARUNKOWANIA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KOLBUDY

2. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń z obiektów komunalnych i produkcyjnych, w tym:
• ograniczenie (eliminacja) węgla jako źródła ciepła;
• rozbudowa sieci zaopatrzenia w gaz ziemny;
• tworzenie pasów zieleni izolacyjnej wokół obiektów produkcyjnych i składowych.
3. Eliminacja źródeł emisji niezorganizowanej, w tym:
• rekultywacja terenów zdewastowanych będących źródłem zanieczyszczeń
• atmosfery (wyrobiska kopalin, składowiska odpadów, inne tereny zdewastowane pozbawione roślinności).
9.3.4. Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Kolbudy na lata 2010-2014
Podstawą sporządzenia dokumentu, przyjętego uchwałą Rady Gminy w Kolbudach Nr
III/13/2010 z dnia 17 grudnia 2010r., jest stwierdzenie, iż zasoby dziedzictwa kulturowego w
gminie są czynnikiem wpływającym na kształtowanie się tożsamości regionalnej, gdyż (...)
określają i wyznaczają w dużym stopniu uwarunkowania rozwoju gminy, stanowiąc obciążenie, ale też są szansą promocji. Dziedzictwo przeszłości to również podstawa budowania
związków mieszkańców z regionem. Zabytki to też atrakcyjne miejsca przyciągające turystów
do gminy.53 W Programie wskazuje się, iż turystyka jest jednym z najistotniejszych potencjałów rozwojowych gminy, dlatego, w celu wykorzystania potencjału turystycznego niezbędne
jest prawidłowe kształtowanie krajobrazu kulturowego. Ponadto, dziedzictwo przeszłości stanowi podstawę budowania związków mieszkańców z regionem.
Stan zachowania wielu z nich (zabytków) stwarza niebezpieczeństwo ich bezpowrotnej utraty, wiele też uległo daleko idącym przekształceniom, przez co utraciły swój pierwotny charakter i walory historyczno - architektoniczno - naukowe. Utrata oryginalnej substancji zabytkowej może przynieść nieodwracalne straty w krajobrazie kulturowym gminy, gdyż doświadczenie powojennej odbudowy zespołów zabytkowych pokazuje, że nawet wierna rekonstrukcja nie jest w stanie przywrócić ich pełnej wartości, opierającej się w znacznej mierze na wartości autentyzmu. Wspomniana wyżej zasada dobrej kontynuacji w rozwoju przestrzennym
gminy powinna wyrażać się w organicznym rozwoju struktur ruralistycznych miejscowości
gminy, niezakłócaniu charakteru ich zabudowy, wpisywaniu się nowych obiektów zarówno w
ukształtowaną historycznie tkankę przestrzenną, jak też w dopasowaniu ich formy architektonicznej do form wykształconych na terenie. Gmina powinna wykorzystać wszelkie dostępne środki do zwiększania swojej atrakcyjności turystycznej, w tym stwarzać warunki umożliwiające właściwe kształtowanie ładu przestrzennego, jako jednego z najważniejszych czynników wpływających na jakość oferowanej oferty turystycznej.54

Tabela 54 - Wykaz wsi o dobrze zachowanym historycznym układzie przestrzennym
- mającym szczególne znaczenie dla krajobrazu kulturowego gminy
Nr

Wieś

1.

Babidół

Opis
• zachowany historyczny układ
urbanistyczny wsi z niezwykle cenną
zabudową ulicową, zgodną z
historyczną parcelacją
• zachowana historyczna wielkość wsi

53

Zalecane rygory konserwatorskie
• określenie ścisłych granic stref ochrony konserwatorskiej, odpowiadających historycznemu
układowi urbanistycznemu,
• zakaz wprowadzania nowej zabudowy poza
strefą konserwatorską

Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Kolbudy na lata 2010-2014 - uchwała Rady Gminy w Kolbudach
Nr III/13/2010 z dnia 17 grudnia 2010r., s. 2
54
Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Kolbudy na lata 2010-2014 - uchwała Rady Gminy w Kolbudach
Nr III/13/2010 z dnia 17 grudnia 2010r., s. 3
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• zachowany prawie bez zmian historyczny podział parcelacyjny wsi
• zachowany i czytelny układ komunikacyjny dróg
• zachowana skala urbanistyczna i
architektoniczna zabudowy
zachowana historyczna forma zabudowy
• ogrodzenia drewniane odpowiadające
historycznym podziałom
parcelacyjnym
• brak nowej zabudowy na zapleczu
poszczególnych parceli (działek)
• zachowany historyczny układ dróg
• malownicze położenie w dolinie rzeki
Reknicy
• panorama wsi z dominującą bryłą
kościoła
• malownicze położenie przysiółka
Louisenhof

2.

3.

4.

Czapielsk

Buszkowy

• układ urbanistyczny wsi, z zabudową
reprezentującą przykład osadnictwa
ulicowego i kolonii folwarcznej
• układ dróg, obsadzonych cennym
starodrzewem
• położenie wsi i rozległe panoramy
widokowe
• elementy i obiekty zabytkowe: zespół
podworski, cmentarz ariański, szkoła

Bielkówko

• zachowany historyczny układ wsi
• układ zabudowy wsi wzdłuż historycznych dróg, z jej gabarytem i formą
zabudowy
• starodrzew przydrożny
• elementy i obiekty spoza układu historycznej zabudowy: stacja, majątek,
kolej
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• zakaz wprowadzania nowej zabudowy
mieszkaniowej na zapleczu posesji,
• utrzymanie skali nowej zabudowy
• nakaz utrzymania historycznych podziałów
parcelacyjnych z jednoczesnym zakazem
wykonywania wtórnych podziałów
• konserwacja i modernizacja zabudowy
zabytkowej ujętej w gminnej ewid. zabytków
oraz stosowania naturalnych materiałów
budowlanych i zgodnie z wytycznymi
• nakaz wykonywania ogrodzenia w stylu wiejkonserwatorskimi
skim
• dążyć do uzupełnienia i retrowersji układu
urbanistycznego wsi w nawiązaniu do historycznych podziałów parcelacyjnych
• pozostawienie terenów wolnych od zabudowy na zapleczu układu urbanistycznego wsi,
zachowując panoramy widokowe: z szosy w
kierunku wjazdu do wsi na las i pola
• utrzymanie dominant urbanistycznych: kościoła, plebani, terenu po byłym folwarku
(zamku krzyżackim ?)
• bezwzględna ochrona krajobrazu w okolicy
przysiółka Louisenhof z jego konserwacją i
rehabilitacją
• stosowania historycznych form i naturalnych
materiałów zarówno w przypadku projektowania nowych budynków i obiektów, jak również
elementów małej architektury,
• konserwacja i modernizacja zabudowy
zabytkowej ujętej w gminnej ewid. Zabytków
oraz stosowania naturalnych materiałów
budowlanych i zgodnie z wytycznymi
• wydobycie waloru krajobrazowego poprzez
konserwatorskimi
stworzenie ciągów pieszych i ścieżek rowerowych
• wprowadzenie strefy ochrony konserwatorskiej
• reintegracja i rewaloryzacja zespołu dworskiego
• działania integracyjne dotyczące istniejącej
zabudowy blokowisk mieszkalnych
• odstąpienie od założeń obecnego planu
ogólnego polegającego na zabudowie drugiej
linii zabudowy ulicowej oraz na rozbudowie
zespołu mieszkaniowego wielorodzin.
• zakaz wprowadzania zabudowy na tereny
otwarte Buszkow Górnych
• otoczenie opieką reliktów cmentarza ariańskiego
• stosowania historycznych form i naturalnych
materiałów zarówno w przypadku projektowania nowych budynków i obiektów, jak również
elementów małej architektury,
• konserwacja i modernizacja zabudowy
zabytkowej ujętej w gminnej ewid. Zabytków
oraz stosowania naturalnych materiałów
budowlanych i zgodnie z wytycznymi
• utrzymanie terenów niezabudowanych na
wjeździe i wyjeździe do wsi z kierunku Bielkowa i Straszyna
• wprowadzenie strefy ochrony konserwatorskiej
• retrowersja zabudowy ulicowej wsi, z
uwzględnieniem budynków gospodarczych i
elementów małej architektury
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• panoramy przy wjeździe do wsi od
strony Bielkowa i Straszyna

• dążenie do zagospodarowania kompleksowego terenu majątku Bielkówko i stacji PKP
• dążenie do przywrócenia ruchu kolejowego
jako linii turystycznej
• konserwacja i modernizacja zabudowy
zabytkowej ujętej w gminnej ewid. Zabytków
oraz stosowania naturalnych materiałów
budowlanych i zgodnie z wytycznymi
Źródło: Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Kolbudy, s. 83

Tabela 55 - Wykaz dominant kulturowych Gminy Kolbudy
Nr
1.

Wieś
Otomin

Dominanta kulturowa
Grodzisko wczesnośredniowieczne

2.

Bąkowo

Zespół folwarczny

3.

Lublewo

Kościół parafialny

4.

Bielkowo

Zespół folwarczny

5.

Bielkowo

Elektrownia wodna

6.
7.
8.
9.

Kowale
Jankowo
Pręgowo
Pręgowo

Dom podcieniowy
Tradycja pierwszego „Conradinum”
Kościół
Grodzisko

10.

Lisewiec

Zespół folwarczny

11.

Buszkowy

Zespół folwarczny

12.
13.

Czapielsk
Łapino

Zespół kościelny
Zespół elektrowni wodnej

14.

Łapino

Zespół dworski

15.

Bielkówko

Uwagi
Zagrożony zniszczeniem - wymaga znalezienia odpowiedniej funkcji
Zagrożony zniszczeniem, pomimo wpisania do
rejestru zabytków w bardzo złym stanie technicznym
We wnętrzu ekspozycja prezentująca elektrownie wodne na Raduni i czystą energię
Informacja o szkole
Uczytelnienie i oznaczenie dojścia
Rewaloryzacja parku jako elementu identyfikującego folwark i elementu integrującego wieś
Zagrożony zniszczeniem - wymaga znalezienia odpowiedniej funkcji

Wymaga znalezienia odpowiedniego użytkownika i rehabilitacji zabudowy i parku

Wieża ciśnień (kompensacyjna) elektrowni
Źródło: Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Kolbudy, s. 84

9.3.5. Pozostałe dokumenty
Ustalenia gminnego Planu Gospodarki Odpadami zostały opisane w rozdziale 8.3. - Gospodarka odpadami. Ponadto, podczas prac nad Studium szczegółowo przeanalizowano także
inne dokumenty różnych szczebli o węższym zakresie, dotyczące gminy Kolbudy. Wśród
nich należy wymienić:
• Zintegrowaną Strategię Rozwoju Obszaru Wiejskiego dla gmin Pruszcz Gdański, Cedry
Wielkie, Kolbudy, Pszczółki, Suchy Dąb i Trąbki Wielkie - Lokalna Grupa Działania „Trzy
Krajobrazy”;
• Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe w
gminie Kolbudy;
• Analizę sprawozdań z wykonania budżetu gminy Kolbudy w latach 2005-2009;
• Plan Odnowy Sołectwa Kowale;
• Plan Odnowy Sołectwa Ostróżki.
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10. Uwarunkowania zewnętrzne rozwoju gminy
10.1. Koncepcja zagospodarowania przestrzennego kraju
Dokument ten jest najważniejszym długookresowym krajowym dokumentem strategicznym,
dotyczącym zagospodarowania przestrzennego, który obejmuje perspektywę czasu do roku
2030. Wizja zagospodarowania przestrzennego Polski w nim sformułowana brzmi „Efektywne wykorzystanie przestrzeni kraju i jej terytorialnie zróżnicowanych potencjałów rozwojowych dla osiągania ogólnych celów rozwojowych - konkurencyjności, zatrudnienia, sprawności funkcjonowania państwa oraz spójności w wymiarze społecznym, gospodarczym i terytorialnym w horyzoncie długookresowym”.
Koncepcja nie odnosi się bezpośrednio do terenu żadnej z gmin, natomiast identyfikuje i
analizuje procesy zachodzące w różnych regionach kraju. Jako jeden z najistotniejszych zagadnień rozwoju przestrzennego Polski wskazuje się powiązania funkcjonalne między miastami, a ich zapleczem. Jest to szczególnie istotne w przypadku gmin podmiejskich takich jak
Kolbudy. Dokument stwierdza, iż W dobie globalizacji zachodzi proces osłabiania powiązań
funkcjonalnych między miastami metropolitalnymi a ich zapleczem, na rzecz wzmocnienia
związków z innymi metropoliami. Równocześnie obserwuje się zwiększania bezpośredniego
oddziaływania miasta na tereny przyległe, definiowane jako miejski obszar funkcjonalny. Zasięg tego obszaru wyznaczany jest przez rozlewanie się miasta (urban sprawl), zarówno
form zabudowy, jak i miejskiego stylu życia, oraz rosnący zakres dojazdów do pracy do centrów miast. (...) Oznacza to, że w Polsce następuje odejście od tradycyjnego podziału struktur osadniczych na miasto i wieś, ponieważ obszary wiejskie, zwłaszcza w sąsiedztwie dużych ośrodków miejskich, w coraz mniejszym stopniu ograniczają się jedynie do funkcji rolniczej.55
Wśród sześciu podstawowych celów polityki przestrzennej państwa, do zrealizowania w zakładanym horyzoncie czasowym wskazanych przez Koncepcję, można stwierdzić, że dwa
odnoszą się w sposób szczególny do terenu gminy Kolbudy:
• Podwyższenie konkurencyjności głównych ośrodków miejskich Polski w przestrzeni europejskiej poprzez ich integrację funkcjonalną przy zachowaniu policentrycznej struktury
systemu osadniczego sprzyjającej spójności56 - wśród kierunków działań służących realizacji tego celu wymienia się integrację obszarów funkcjonalnych głównych ośrodków
miejskich poprzez działania o charakterze planistycznym oraz inwestycyjnym (zwiększenie dostępności terenów podmiejskich, lepsze skomunikowanie ich z miastami centralnymi oraz inwestycje infrastrukturalne).
• Poprawa spójności wewnętrznej kraju (...), której realizacja przebiegać powinna m.in.
poprzez integrację przestrzenną i funkcjonalną obszarów wiejskich oraz wspomaganie
rozwoju specjalizacji terytorialnej.
Koncepcja zagospodarowania przestrzennego kraju nie jest źródłem powszechnie obowiązującego prawa, pełni ona funkcję dokumentu koordynacji wewnętrznej. Jej ustalenia muszą
być respektowane w planach zagospodarowania przestrzennego województw, a poprzez nie
w pozostałych dokumentach planistycznych sporządzanych na poziomie lokalnym.

55
56

Koncepcja zagospodarowania przestrzennego kraju, s. 20
Koncepcja zagospodarowania przestrzennego kraju, s. 65
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10.2. Dokumenty szczebla wojewódzkiego
10.2.1. Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego
Strategia rozwoju województwa jest perspektywicznym dokumentem przedstawiającym uwarunkowania oraz określającym długookresowe cele i kierunki rozwoju regionu, podlegającym
cyklicznej aktualizacji. Dokument ten obejmuje także działania, które będą współfinansowane
ze środków krajowych i funduszy strukturalnych UE w ramach dwóch okresów programowania. Jego realizacja skutkować powinna wzrostem potencjału ekonomicznego regionu, unowocześnieniem jego struktury funkcjonalno-przestrzennej oraz poprawą poziomu życia
mieszkańców.
Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego przyjęta została uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego nr 458/XXII/12 z dnia 24 września 2012r. i swoim zakresem obejmuje
okres do 2020r.
Wśród wyzwań strategicznych dla województwa, wskazuje się m.in. dostępność transportową, aktywizację obszarów o nie w pełni uruchomionych potencjałach, poprawę dostępu do
usług publicznych oraz lepsze zarządzanie przestrzenią.
W Strategii określono 10 celów strategicznych w ramach 3 priorytetów: nowoczesna gospodarka, aktywni mieszkańcy i atrakcyjna przestrzeń, które następnie uszczegółowiono do
konkretnych działań. Wśród nich, do działań dotyczących terytorium gminy Kolbudy odnoszących się do zagospodarowania przestrzennego zaliczyć można:
W ramach priorytetu Nowoczesna gospodarka57:
• Pozyskiwanie inwestycji zewnętrznych, w tym w zakresie infrastruktury;
• Rozwój sieciowych i kompleksowych produktów turystycznych;
• Poprawa dostępu do edukacji.
W ramach priorytetu Aktywni mieszkańcy58:
• Rozwój usług kultury, sportu i rekreacji;
• Kompleksowa rewitalizacja i rozwój przestrzeni publicznych.
W ramach priorytetu Atrakcyjna przestrzeń59:
• Rozwój systemów transportu zbiorowego;
• Poprawa dostępności miast centralnych aglomeracji Trójmiasta;
• Modernizacja infrastruktury wiążącej węzły multimodalne z układem transportowym regionu;
• Budowa kluczowych dróg ekspresowych, w tym m.in. S6 wraz z obwodnicą metropolitalną;
• Wsparcie przedsięwzięć z zakresu wykorzystania odnawialnych źródeł energii
• Rozwój systemów odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych oraz wód opadowych i
roztopowych;
57

Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego - Uchwała Sejmiku Województwa Pomorskiego Nr 458/XXII/12
z dnia 25 czerwca 2012r., s. 29-39
58
Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego - Uchwała Sejmiku Województwa Pomorskiego Nr 458/XXII/12
z dnia 25 czerwca 2012r., s. 40-51
59
Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego - Uchwała Sejmiku Województwa Pomorskiego Nr 458/XXII/12
z dnia 25 czerwca 2012r., s. 52-62
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•
•

Ograniczanie zagrożeń powodziowych;
Rozwój kompleksowych systemów zagospodarowania odpadów komunalnych

10.2.2. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego
W polskim systemie planowania przestrzennego, plany zagospodarowania przestrzennego
województw pełnią rolę ogniw scalających ze sobą planowanie przestrzenne w wymiarze
miejscowym z przyjętymi założeniami rozwoju przestrzennego na poziomie krajowym oraz
wytycznymi ogólnoeuropejskimi. Dokumenty te służą perspektywicznemu kształtowaniu
struktury przestrzennej regionu, a także określają zasady organizacji struktury przestrzennej
województwa tj. podstawowe elementy sieci osadniczej, rozmieszczenie infrastruktury komunikacyjnej, technicznej i społecznej oraz wymagania w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego i ochrony dóbr kultury z uwzględnieniem obszarów podlegających szczególnej
ochronie. W województwie pomorskim narzędziem równoważenia różnych sfer rozwoju województwa w przestrzeni oraz konkretyzacji przestrzennej zapisów Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego jest Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego przyjęty uchwałą Nr 1004/XXXIX/09 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 26
października 2009r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 16 grudnia 2009r. Nr 172, poz. 3361).
W planie województwa osobno zanalizowano cały obszar województwa oraz uprzednio zdelimitowany obszar aglomeracji Trójmiasta. Gmina Kolbudy zaliczona została do grupy 16
gmin wiejskich wchodzących w skład tejże aglomeracji. Składa się ona z ośrodka centralnego (Gdańsk, Gdynia, Sopot), ośrodków regionalnych (Tczew i Wejherowo) oraz silnych
ośrodków lokalnych (Rumia, Reda i Pruszcz Gdański). Natomiast obszar gminy Kolbudy położony jest w zachodnim paśmie osadniczym poszerzającym się w wyniku ekspansji terytorialnej miast centralnych.
Plan, dla trójmiejskiej aglomeracji, przewiduje kształtowanie modelu policentrycznopasmowego. W modelu tym gmina Kolbudy zawiera się w strefie zurbanizowanej, składającej się z jednostek osadniczych, kształtowanych w nawiązaniu do głównych ciągów infrastruktury transportowej. Będą one podlegały przekształceniom struktury przestrzennej poprzez działania krystalizujące i porządkujące oraz kształtowanie racjonalnych powiązań komunikacyjnych z centrum aglomeracji Trójmiasta. Ich funkcje zależeć będą od ich położenia
względem układów transportowych.60 Dla zachodniej części gminy Kolbudy, jako dominującą
wskazano funkcję mieszkaniowo-rekreacyjną, natomiast dla jej wschodniego fragmentu
obejmującego miejscowości Kowale, Bąkowo i Kolbudy funkcję mieszkaniowo-produkcyjnousługową.
Za kluczowe w tej strefie uznano bezwzględne ograniczenie rozrostu amorficznych struktur
mieszkaniowych i produkcyjno-usługowych na rzecz struktur gniazdowych. W celu zapewnienia prawidłowego rozwoju przestrzennego tej strefy, plan zaleca stosowanie działań naprawczych i rekompozycyjnych oraz wprowadzenie rozwiązań porządkujących przestrzeń i
poprawiających jej estetykę, ochronę i wykorzystanie, jako elementów kompozycyjnych istniejących walorów krajobrazu (cieków wodnych, rzeźby terenu, obiektów dziedzictwa kulturowego) oraz ograniczenie intensywności zabudowy w celu zachowania podmiejskiego charakteru krajobrazu. Natomiast rozwój jednostek osadniczych zachodzić powinien w oparciu o
dostępność terenów inwestycyjnych i opłacalność obsługi transportem zbiorowym wzdłuż
kształtującego się pasma osadniczego Straszyn - Kolbudy - Przywidz. Istniejące w strefie
60
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suburbanizacji zainwestowanie w postaci wielkopowierzchniowych obiektów handlowych
należy uzupełnić o infrastrukturę społeczną oraz intensywną zabudowę mieszkaniową w celu
stworzenia wielofunkcyjnego ośrodka obsługi.
W zakresie systemu powiązań ekologicznych Plan województwa przewiduje przecięcie gminy przez dwa korytarze ekologiczne o znaczeniu regionalnym: korytarz doliny Raduni i Motławy oraz korytarz Przywidzki. Na terenie gminy przebiegają także korytarze subregionalne i
lokalne łączące Lasy Oliwsko-Darżlubskie z przyrodniczymi strukturami ich zaplecza pojeziornego lub z korytarzami wyższej rangi - lasów Otomińskich oraz Kłodawy.
Wskazuje się, iż zachowanie tych korytarzy jest istotnym elementem ochrony systemu zasobów biosfery. Pociąga to za sobą konieczność ograniczania możliwości lokalizowania zabudowy oraz elementów infrastrukturalnych zagrażających ich funkcjonowaniu (tj. farmy wiatrowe, elektrownie wodne, infrastruktura transportowa). Zaleca się natomiast wprowadzanie
zalesień, zakrzewień i zadarnień jako elementy odbudowy naturalnych powiązań ekologicznych, m.in. wzdłuż dolin rzecznych stanowiących potencjalne korytarze ekologiczne oraz na
obszarach wzmacniających wewnętrzną spójność całej sieci i zwartość przestrzenną zbiorowisk leśnych. W sąsiedztwie obszarów chronionych i w obrębie korytarzy ekologicznych
ważne jest m.in.: optymalne wykorzystanie pod budowę nowych odcinków sieci infrastrukturalnych już istniejących korytarzy infrastruktury, odtwarzanie zniszczonych siedlisk przyrodniczych w miejscach zastępczych. Przede wszystkim jednak konieczne jest oszczędne gospodarowanie przestrzenią szczególnie na obszarach istotnych z punktu widzenia ochrony
bioróżnorodności.
W zakresie systemów wodno-kanalizacyjnych, plan wskazuje na konieczność rozbudowy
sieci infrastrukturalnych, urządzeń gospodarki ściekowej w zlewni rzeki Raduni oraz oczyszczalni ścieków Gdańsk-Wschód. Należy także dążyć do objęcia systemem odprowadzania
ścieków możliwie największą liczbę mieszkańców gminy, ze względu na położenie gminy w
obrębie ściekowej aglomeracji Gdańsk.
Gleby gminy charakteryzuje stosunkowo wysoka przydatność dla produkcji rolnej. Zalecane
przez Plan działania na rzecz ich ochrony obejmują m.in. zapobieganie rozczłonkowaniu
zwartej przestrzeni produkcyjnej, wprowadzanie zadarnień, zakrzewień i zalesień na obszarach użytków rolnych narażonych na rozwój procesów denudacyjnych i erozyjnych oraz obszarach nieużytków i zagrożonych suszą, a także ograniczanie do minimum stref bezpośredniej ingerencji w trakcie prowadzenia inwestycji infrastrukturalnych.
W związku z występowaniem na terenie gminy Kolbudy zasobów kruszywa naturalnego, zagospodarowanie przestrzeni w strefie ich występowania musi zapewniać w przyszłości możliwość podjęcia eksploatacji i jednocześnie uwzględniać wymogi ochrony krajobrazu. Natomiast eksploatacja złóż następować ma na obszarach obecnie objętych wydobyciem. Na
nowych terenach wydobycie podejmowane może być jedynie w sytuacjach przewyższenia
opłacalności ekonomicznej nad przeciwwskazaniami środowiskowymi. Występują tu także
tereny występowania zjawisk osuwiskowych (w pasie Pręgowo Dolne - Bielkówko w dolinie
rzeki Raduni). Podejmowanie działań ochronnych na obszarach osuwisk zagrażających bezpieczeństwu obiektów i ludności podejmowane może być jedynie w niezbędnym i ekonomicznie uzasadnionym zakresie.
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Położenie gminy w zasięgu nadwiślańskiego korytarza transportowego, pełniącego funkcje
zarówno korytarza regionalnego jak i pan-europejskiego, skutkuje dużą uciążliwością hałasu,
zwłaszcza wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 221 (8.396 poj./dobę) oraz trasy S6 (26.653
poj./dobę). Plan zaleca odsuwanie nowo projektowanej zabudowy od tych dwóch tras w celu
minimalizowania negatywnych skutków jej bliskiego sąsiedztwa. Podobne ograniczenia, zalecane są na terenach znajdujących się w strefach oddziaływania lotniska w GdańskuRębiechowie (na północy gminy) oraz lotniska w Pruszczu Gdańskim (południowowschodnia część gminy).
Rozwój gospodarczy gminy wg Planu przebiegać będzie dzięki wykorzystaniu i wspieraniu
potencjału naukowo-badawczego w zakresie wysokich technologii. Możliwy jest również
rozwój inwestycji w północno wschodniej części gminy dzięki bliskości korytarzy transportowych. Na zachodnim krańcu gminy produkcja rolna ma się rozwijać w ramach strefy ekologizacji rolnictwa, zaś na reszcie obszaru gminy dzięki rozwojowi przetwórstwa bazującego na
lokalnych surowcach rolno-leśnych.
Ponadto, niezwykle istotnym dla rozwoju gospodarczego gminy będzie rozwój turystyki. Za
jej wiodącą formę należy uznać: krajoznawczą, agroturystykę oraz turystykę specjalistyczną i
wyczynową. W Planie wskazuje się, iż gmina Kolbudy posiada obszary, które mogą stać się
miejscem intensywnego wypoczynku świątecznego a także cieki wodne stanowiące podstawę do rozwoju turystycznych szlaków kajakowych. W aglomeracyjnej strefie parkoworekreacyjnej, w której leżą Kolbudy, oprócz działań ochronnych należy także kształtować
warunki dla rozwoju przestrzeni publicznej terenów otwartych np.: system parków rekreacyjnych o działaniu buforowym (Łapino), dobrze skomunikowanych z centrum aglomeracji i
zmniejszających presję masowego ruchu rekreacyjnego na przeciążone tereny chronione
Pojezierza Kaszubskiego poprzez przechwytywanie znacznej części wyjazdów rekreacyjnych.
Tabela 56 - Wybrane ustalenia Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa
Pomorskiego, dotyczące sposobów kształtowania struktury przestrzennej,
wiążące dla gminy Kolbudy przy sporządzaniu Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego
Kategoria
System
ochrony
środowiska
przyrodniczego

Zadania, zasady i kierunki zmian w zagospodarowaniu przestrzennym
Zadania polityki przestrzennej:
Utrzymanie istniejących form ochrony przyrody oraz dążenie do poprawy ciągłości przestrzennej
systemu obszarów chronionych i powiązań ekologicznych, zapewniających trwałość i różnorodność gatunkową zasobów biosfery oraz stabilność procesów przyrodniczych.
Zasady zagospodarowania przestrzennego:
Kształtowanie spójności systemu obszarów chronionych i powiązań ekologicznych województwa
winno odbywać się, w postaci dwóch komplementarnych podsystemów przestrzennych:
• przyrodniczych obszarów chronionych - ustanowionych prawnie i zapewniających trwałość
najcenniejszych wartości naturalnych;
• powiązań ekologicznych - płatów i korytarzy ekologicznych, gwarantujących spójność terytorialną i tworzących podstawę funkcjonowania środowiska.
Korytarze ekologiczne muszą spełniać następujące warunki:
• zachowywać ciągłość przestrzenną i mieć dostateczną szerokość określaną w dokumentach
planistycznych gmin;
• charakteryzować się wysokim stopniem zachowania naturalnych warunków pokrycia terenu;
• gwarantować zmienność siedlisk i typów środowiska dogodnych do rozprzestrzeniania gatunków;
• zapewniać niezbędne warunki dla bytowania i wędrówek zwierząt oraz wypoczynku i rekreacji
ludności.
Stosowanie rozwiązań minimalizujących wpływ inwestycji infrastrukturalnych, przez rozważenie
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System
ochrony
środowiska
kulturowego

System
ochrony
walorów
krajobrazu

Ochrona
zasobów
środowiska

rozwiązań alternatywnych w przypadku kolizji z wartościami przyrodniczymi, kulturowymi i krajobrazowymi oraz stosowanie kompensacji przyrodniczej w przypadku braku możliwości zastosowania rozwiązań alternatywnych.
Zadania polityki przestrzennej:
Zachowanie i eksponowanie przestrzennych świadectw tradycji morskich kraju i województwa,
najwartościowszych zespołów i obiektów środowiska kulturowego, wzmacniających wizerunek
regionu jako integralnego elementu środowiska kulturowego Europy Bałtyckiej.
Zachowanie różnorodności kulturowej województwa oraz zapewnienie dostępności zasobów i
walorów dziedzictwa kulturowego jako atutu w rozwoju zrównoważonym i konkurencyjności
przestrzeni województwa.
Zasady zagospodarowania przestrzennego:
W gminnych dokumentach planistycznych należy:
• zidentyfikować istniejące i potencjalne konflikty funkcjonalno-przestrzenne związane z ochroną walorów kulturowych;
• zidentyfikować elementy charakterystyczne krajobrazu kulturowego oraz określić zasady ich
ochrony (np. wskazanie wytycznych dotyczących zgodnych z tożsamością miejscowości zasad: posadowienia obiektów na działce, formy obiektu, detalu architektonicznego);
• określić elementy charakterystyczne w przypadku dóbr kultury współczesnej, które winny
zostać zachowane.
Kierunki zagospodarowania przestrzennego:
Ochrona i odnowa charakterystycznych zasobów dziedzictwa kulturowego regionu, m.in.: układów urbanistycznych i ruralistycznych, zabytków wsi pomorskiej, dziedzictwa morskiego i rzecznego, dziedzictwa budownictwa ceglanego (przede wszystkim najstarsze kościoły i założenia
klasztorne, zamki krzyżackie) i drewnianego (przede wszystkim dziedzictwo kulturowe Ziemi
Słupskiej, Żuław, Powiśla, Kaszub i Kociewia), obiektów dziedzictwa obronnego i techniki (w tym
systemów hydrotechnicznych), kultury materialnej portów morskich i rzecznych oraz wsi rybackich, materialnych reliktów dziedzictwa solidarnościowego, zespołów rezydencjalnych, zespołów
zieleni urządzonej, wybitnych dóbr kultury współczesnej.
Zadania polityki przestrzennej:
Zachowanie i eksponowanie najwartościowszych zespołów i fragmentów krajobrazu, panoram
widokowych i wnętrz architektoniczno-krajobrazowych dla wzmacniania wizerunku regionu.
Kształtowanie nowych walorów krajobrazowych, w tym odtworzenie krajobrazów zdegradowanych oraz przeciwdziałanie procesom zagrażającym walorom krajobrazu.
Kierunki zagospodarowania przestrzennego:
• Ochrona przedpola ekspozycji bądź poprawa wyeksponowania m.in. przez ograniczenie
wprowadzania zabudowy, zalesień, reklam wielkoformatowych i innych przekształceń, ochronę charakterystycznych akcentów i dominant,
• odtwarzanie wartościowych elementów obiektów zabytkowych i historycznych sylwet panoramicznych, w tym szczególnie: (...)
• zespołów dworsko- i pałacowo-parkowych jako dominant krajobrazowych we wnętrzach krajobrazowych - szczególnie powiązanych ze sobą kompozycją krajobrazową majątków - w tym
majątek Lublewo w gminie Kolbudy.
• Ochrona makrownętrz krajobrazowych, jako elementów odzwierciedlających atrakcyjność i
różnorodność krajobrazową województwa (m.in.: przez ochronę przed dewastacją istniejących
walorów, ograniczenie wprowadzania intensywnej zabudowy terenów otwartych, ograniczenie
wprowadzania obcych kulturowo form zagospodarowania terenu)
• Podejmowanie czynnych działań - restytucji, rewaloryzacji i rekultywacji elementów przyrodniczych i architektoniczno-kulturowych decydujących o zachowaniu lub przywróceniu walorów
krajobrazowych specyficznych dla poszczególnych typów obszarów.
Zadania polityki przestrzennej:
Zachowanie i racjonalne gospodarowanie zasobami środowiska przyrodniczego (abiotycznego kopaliny, gleby, wody, powietrze i biotycznego - bioróżnorodność), kształtującymi jakość przestrzeni, warunki życia i zrównoważony rozwój regionu ze szczególnym uwzględnieniem rekreacji
i turystyki.
Zasady zagospodarowania przestrzennego:
• Eksploatacja surowców mineralnych przede wszystkim na obszarach objętych obecnie wydobyciem, jeśli brak przeciwwskazań środowiskowych i podejmowanie wydobycia na nowych terenach tylko w sytuacjach gdzie przeciwwskazania środowiskowe nie przeważają opłacalności
ekonomicznej.
• Podejmowanie działań ochronnych na obszarach wzmożonych zjawisk morfodynamicznych
zagrażających bezpieczeństwu obiektów i ludności jedynie w niezbędnym i ekonomicznie
uzasadnionym zakresie - zarówno na obszarze wybrzeża morskiego o genezie erozyjnej (klifowe), jak i w głębi lądu.
• Zachowanie (niepomniejszanie) co najmniej obecnej powierzchni terenów leśnych i stosowanie kompensacji przyrodniczej przy przeznaczeniu na cele nieleśne.
• Powiększanie areału gruntów leśnych przez zalesianie gruntów o najniższych walorach pro-
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Kształtowanie systemu
osadniczego województwa

Kształtowanie lokalnych elementów
systemu
osadniczego

dukcyjnych i zagrożonych procesami erozyjnymi, wzmacniające ich ekologiczną stabilność,
spójność przestrzenną struktur ekologicznych - szczególnie w centralnej, pojeziernej części
województwa oraz w zdefiniowanych korytarzach ekologicznych.
• Ochrona gleb o najwyższej przydatności rolniczej (w tym zapobieganie rozczłonkowaniu zwartej przestrzeni produkcyjnej) pochodzenia mineralnego i organicznego w klasach bonitacyjnych I-III (...)
• Objęcie ochroną jezior lobeliowych i dystroficznych na obszarze całego województwa.
• Zachowanie istniejących terenów hydrogenicznych - wód powierzchniowych, mokradeł i torfowisk oraz odtwarzanie i odnawianie obszarów tzw. małej retencji dla utrzymania i powiększania zasobów wodnych oraz kształtowania właściwego stanu stosunków wodnych.
• Zwiększenie naturalnej retencji na obszarach miejskich, przeciwdziałanie nadmiernemu
uszczelnianiu terenów otwartych.
• Objęcie szczególną ochroną wód zlewni Raduni i Brdy stanowiących źródła wody dla Gdańska i Bydgoszczy.
• Oszczędne gospodarowanie przestrzenią szczególnie na obszarach istotnych z punktu widzenia ochrony bioróżnorodności.
Kierunki zagospodarowania przestrzennego:
• Przeciwdziałanie procesom suburbanizacji wokół ośrodków regionalnych przez krystalizację
sieci osadniczej w ich otoczeniu, przyczyniające się do ochrony wartości przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych.
• Tworzenie przygotowanych planistycznie i infrastrukturalnie terenów inwestycyjnych dla strategicznych przedsięwzięć gospodarczych przez wyznaczenie w strukturze przestrzennej gmin
obszarów wyłączonych z inwestycji mieszkaniowych i z inwestycji związanych z podstawową
obsługą mieszkańców.
• Obszary atrakcyjne dla rozwoju turystyki i rekreacji należy wyłączyć z intensywnego monofunkcyjnego osadnictwa i inwestycji gospodarczych kolidujących z usługami turystyki.
• Wprowadzanie do gminnych dokumentów planistycznych uregulowań umożliwiających egzekwowanie zakazu przeznaczania na nowe tereny osadnicze oraz inwestycyjne obszarów
spełniających funkcje retencyjne lub zalewowe, w zakresie ochrony przeciwpowodziowej.
• W obszarze aglomeracji Trójmiasta i paśmie osadniczym doliny dolnej Wisły rozwój systemów
infrastruktury technicznej i transportowej wspierający wielokierunkowe powiązania ośrodków,
tak aby poprawić warunki wymiany usług i produktów oraz kształtować wspólny rynek pracy,
sprzyjający wzrostowi konkurencyjności i jakości zlokalizowanych w nich funkcji.
Zasady zagospodarowania przestrzennego:
Stosowanie wzorców rozwoju przestrzennego, zapewniających najefektywniejsze wykorzystanie
obszarów istniejącego zainwestowania oraz minimalizujących ekspansję na nowe obszary zainwestowania kosztem przestrzeni otwartych przez:
• udostępnianie do zabudowy i zainwestowania kolejnych terenów zgodnie z potrzebami budowy całościowych struktur przestrzennych;
• prowadzenie oszczędnej gospodarki terenami istniejącego i potencjalnego zainwestowania;
• wyłączenie z osadnictwa i zainwestowania gospodarczego określonych obszarów w celu
ochrony przestrzeni otwartych, jako elementu kształtowania ładu przestrzennego, w tym przeciwdziałanie „rozlewaniu się” obszarów zainwestowania;
Domykanie granic zainwestowania - wyznaczanie obszarów rozwojowych tak, aby ekspansja
zainwestowania na każdym etapie kształtowała czytelną krawędź terenów zagospodarowanych,
przy czym należy:
• wypełniać luki w zainwestowaniu, niestanowiące chronionych przestrzeni otwartych;
• kontynuować zabudowę wykraczającą poza istniejący obszar zainwestowania zgodnie z charakterem jednostki osadniczej.
Minimalizowanie konfliktów - planowanie obszarów monofunkcyjnych ograniczone do przypadków, gdy istnieje zagrożenie konfliktami funkcjonalnymi i przestrzennymi planowanego zagospodarowania z funkcjami mieszkaniowymi, usługowymi oraz rekreacyjnymi.
Atrakcyjne i przyjazne dla pracowników kształtowanie obszarów przemysłowych. Ustalanie
wewnątrz obszarów rozwojowych - niezależnie od przestrzeni otwartych położonych poza ich
granicami - wielkości (proporcji) i ewentualnie granic terenów biologicznie czynnych, a także
zasad ich ochrony.
Kierunki zagospodarowania przestrzennego:
Stanowienie aktów prawa miejscowego zapewniających: odpowiedni dla rangi ośrodków zestaw
funkcji, warunki zachowania ładu przestrzennego oraz zrównoważony rozwój przez:
• wykorzystanie w pierwszej kolejności terenów niezainwestowanych, które znajdują się w centrach miast, lub w bezpośrednim ich sąsiedztwie;
• dogęszczanie istniejących obszarów zainwestowania przy równoczesnym zachowaniu lub
poszerzaniu terenów zielonych i powierzchni biologicznie czynnej, w tym poprzez zmniejszenie wielkości terenów infrastruktury transportowej na rzecz terenów zielonych i zabudowy
usługowej związanej z zielenią (...)
Ponadto, wskazuje się, iż w strefie suburbanizacji aglomeracji Trójmiasta należy:
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Przeciwdziałanie
zjawisku
„rozlewania
się jednostek osadniczych”

• bezwzględnie ograniczać rozrost amorficznych struktur mieszkaniowych i produkcyjnousługowych na rzecz struktur gniazdowych;
• rozwijać i krystalizować jednostki osadnicze w oparciu o dostępność terenów inwestycyjnych i
opłacalność obsługi transportem zbiorowym wzdłuż kształtujących się stref/pasm osadniczych
(...)
• tworzyć podstawy strukturalizacji poprzez wprowadzanie lub zachowanie rozdzielczych korytarzy osnowy ekologicznej, spójnej z osnową ekologiczną całej aglomeracji;
• wykorzystywać walory kulturowe istniejących układów ruralistycznych jako czynnik strukturalizacji strefy w zakresie tożsamości przestrzennej;
• wprowadzać działania estetyzujące, w tym kształtujące wysoką jakość przestrzeni podmiejskiej;
• wykorzystywać i uzupełniać istniejące zainwestowanie wielko powierzchniowych obiektów
handlowych o infrastrukturę społeczno-kulturalną i rekreacyjną oraz o nowe miejsca pracy i
intensywną zabudowę mieszkaniową, umożliwiającą ukształtowanie wielofunkcyjnych ośrodków obsługi zespołów mieszkaniowych dobrze powiązanych z systemem drogowym i transportem publicznym z centrum aglomeracji;
Natomiast w strefie rolniczo-leśnej należy:
• chronić aglomeracyjną osnowę ekologiczną poprzez wzmocnienie restrykcyjnej polityki zapobiegania naruszania struktur przyrodniczych inwestycjami mieszkaniowymi i gospodarczymi;
• chronić zasoby kulturowe i krajobrazowe ze szczególnym uwzględnieniem układów ruralistycznych i krajobrazu rolniczego.
Plan zagospodarowania przestrzennego województwa bardzo wiele miejsca poświęca ograniczaniu nadmiernemu przyrostowi tkanki budowlanej na terenie aglomeracji Trójmiasta. Ustalenia
wiążące dla gmin leżących w aglomeracji przedstawiają się następująco:
Przeciwdziałanie zjawisku „rozlewania się jednostek osadniczych” przez:
• rozwój do wewnątrz jednostek osadniczych, przy utrzymaniu wielofunkcyjności obszarów
miejskich, zachowaniu odpowiedniej powierzchni przestrzeni publicznej oraz obszarów biologicznie czynnych służących wypoczynkowi, rekreacji, sportowi i kulturze;
• rozwój krawędziowy, o ile zapewni on dostęp do wszystkich funkcji miejskich bez konieczności korzystania z transportu indywidualnego;
• rozwój nowych jednostek osadniczych:
- tworzących pełno standardowe ośrodki o funkcjach adekwatnych do rangi ośrodka;
- wyposażonych w zdefiniowane centra obsługi integrujące jednostkę osadniczą, spójny system przestrzeni publicznej, kompletny zestaw usług odpowiadający wielkości i charakterowi
jednostki osadniczej;
- powiązanych transportowo i funkcjonalnie z ośrodkami wyższego rzędu w hierarchii sieci
osadniczej obszaru aglomeracji;
- powiązanych systemami transportu publicznego z ośrodkami wyższej rangi i pośrednio z
centrum obszaru aglomeracji;
• domykanie granic zainwestowania tak, aby na każdym etapie kształtowała czytelną krawędź
terenów zagospodarowanych.
• rozwój pasmowy w nawiązaniu do szlaków transportowych należy godzić z ochroną funkcji
dróg zgodnie z ich rolą w systemie transportowym oraz klasą techniczną; można to osiągnąć
poprzez kreowanie w tych pasmach ośrodków o znacznej samodzielności funkcjonalnej, tak
aby przeciwdziałać korzystaniu z dróg tranzytowych w celu zaspakajania potrzeb lokalnych;
wiązać te drogi w hierarchiczny sposób z lokalnym układem transportowym obsługującym tereny zabudowy.
Harmonijny rozwój zagospodarowania przy realizacji przez gminy zapisów dokumentów planistycznych przez:
• wyznaczanie obszarów rozwojowych z wyróżnieniem poszczególnych części stanowiących
spójne etapy realizacji zagospodarowania, zapewniającego skoordynowany rozwój zabudowy
powiązany z etapową realizacją infrastruktury technicznej, transportowej i społecznej;
• wyznaczanie terenów etapowego zainwestowania obszarów rozwojowych, usankcjonowane
uprzednim sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, winno być
oparte o ocenę dostępności do infrastruktury i obsługi transportowej, zaczynając od terenów
już uzbrojonych, następnie przeznaczając na zainwestowanie tereny w bezpośrednim sąsiedztwie uzbrojonych obszarów istniejącej zabudowy, w dalszej kolejności tereny w sąsiedztwie dróg i terenów już zabudowanych, do których doprowadzenie infrastruktury jest możliwe
w przewidywanym czasie;
• uzależnienie wielkości etapów od rejestrowanego popytu inwestycyjnego oraz możliwości
rozwoju infrastruktury technicznej przez gminę lub innych zarządców infrastruktury;
• dopuszczanie terenów do zainwestowania w terminach zgodnych z harmonogramami rozwoju
infrastruktury technicznej zapisanymi w programach właściwych organów administracji publicznej, w tym z programem inwestycyjnym gminy, uwzględniającym jej możliwości budżetowe.
Formułowanie w gminnych dokumentach planistycznych kierunków działań i zasad realizacji
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ustaleń dla poszczególnych obszarów rozwojowych, w celu:
• uruchamiania nowych obszarów rozwojowych przeznaczonych do zainwestowania, stosownie
do zdolności zapewnienia przez gminę obsługi infrastrukturalnej oraz usług publicznych;
• wyprzedzającego sporządzenia planów miejscowych dla tych terenów;
• zapewnienia równoległej z rozwojem zabudowy i zainwestowania obsługi poprzez systemy
infrastruktury transportowej i technicznej oraz dostęp do usług publicznych.
Ochrona funkcji drogi wprowadza przy projektowaniu terenów rozwojowych wymóg zapewnienia
obsługi transportowej nowych obszarów rozwojowych przy zachowaniu warunków izolowania
dróg o wyższej klasie od projektowanych terenów zabudowy, w tym projektowania węzłów,
skrzyżowań i innych powiązań, na zasadach i w odległościach właściwych dla danej klasy drogi,
odpowiadających parametrom dla obszaru niezabudowanego. (...)
Zadania polityki przestrzennej:
Rozwój
gospodarki Rozwój całorocznej oferty turystycznej opartej o walory przyrodniczo-kulturowe i krajobrazowe
turystycznej oraz funkcje miejskie i metropolitalne.
Zasady zagospodarowania przestrzennego:
• Rozwój bazy noclegowej w pierwszej kolejności w oparciu o możliwości adaptacji istniejącej
zabudowy dotychczas pełniącej inne funkcję.
• Realizacja zagospodarowania turystycznego i urządzeń rekreacji jako atrakcji towarzyszących
trasom turystycznym wykorzystywanym masowo.
• Spójne kształtowanie systemu szlaków turystycznych, których przebiegi powinny być kształtowane z myślą o zachowaniu hierarchii, potrzebach różnych użytkowników, ponadto łączyć
się w sieć o zasięgu międzyregionalnym i międzynarodowym.
• Ograniczanie presji turystycznej na obszary wrażliwe przyrodniczo, kulturowo i krajobrazowo
przez zapewnienie infrastruktury obsługi ruchu turystycznego przeciwdziałającej dewastacji
tych obszarów.
• Ograniczanie intensywności zagospodarowania stref przybrzeżnych jezior, realizacja zagospodarowania w przypadku jezior rynnowych przez zagospodarowanie tylko jednej strony jeziora.
Uwzględnienie projektowanej regionalnej trasy rowerowej nr 116 relacji Gdańsk - Kolbudy Nowa Karczma - Kościerzyna - Dziemiany.
Źródło: opracowanie własne na podstawie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego

Kierunki zagospodarowania przestrzennego ujęte w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego odnoszące się bezpośrednio do terenu gminy Kolbudy:
• Rewitalizacja zabytkowych układów przestrzennych, w tym zwłaszcza zabudowy typowo
przemysłowej i folwarcznej (np. Bielkowo w gm. Kolbudy);
• Ochrona przedpola ekspozycji bądź poprawa wyeksponowania m.in. przez ograniczenie
wprowadzania zabudowy, zalesień, reklam wielkoformatowych i innych przekształceń,
ochronę charakterystycznych akcentów i dominant, odtwarzanie wartościowych elementów obiektów zabytkowych i historycznych sylwet panoramicznych, w tym szczególnie
zespołów dworsko- i pałacowo-parkowych jako dominant krajobrazowych we wnętrzach
krajobrazowych - szczególnie powiązanych ze sobą kompozycją krajobrazową majątków
(Lublewo Gdańskie);
• Budowa trasy rowerowej nr 116 relacji Gdańsk - Kolbudy - Nowa Karczma - Kościerzyna
- Dziemiany;
• Kształtowanie atrakcyjnej i konkurencyjnej struktury osadniczej aglomeracji uwzględniającej zróżnicowanie struktury przestrzennej pod względem przyrodniczym, funkcjonalnoprzestrzennym, społecznym i gospodarczym - w aglomeracyjnej strefie parkoworekreacyjnej oprócz działań ochronnych (parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu), należy kształtować warunki dla rozwoju przestrzeni publicznej terenów otwartych
np. system parków rekreacyjnych o działaniu buforowym - (proponowany w Łapinie). Celem tego działania jest tworzenie terenów rekreacyjnych dobrze skomunikowanych z centrum aglomeracji i zmniejszających presję masowego ruchu rekreacyjnego na przeciążone tereny chronione Pojezierza Kaszubskiego poprzez przechwytywanie znacznej części
wyjazdów rekreacyjnych;
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•

•

W strefie suburbanizacji należy rozwijać i krystalizować jednostki osadnicze w oparciu o
dostępność terenów inwestycyjnych i opłacalność obsługi transportem zbiorowym wzdłuż
krystalizujących się stref/pasm osadniczych (pasmo Straszyn - Kolbudy - Przywidz);
Wyposażenie jednostek osadniczych w systemy kanalizacji zbiorczej zakończonej
oczyszczalniami ścieków, inne rozwiązania stosować tylko w szczególnych przypadkach i
uzasadnieniu techniczno-ekonomicznym. Należy modernizować i rozbudowywać urządzenia gospodarki ściekowej w zlewni rzeki Raduni (gmina Kolbudy).

10.2.3. Program Ochrony Środowiska Województwa Pomorskiego wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2010 z uwzględnieniem perspektywy 2011-2014
Wojewódzki program ochrony środowiska służy realizacji polityki ekologicznej państwa w
skali regionalnej. Dokument uchwalony w dniu 24 września 2007r. przez Sejmik Województwa Pomorskiego wraz z Planem Gospodarki Odpadami (uchwała Nr 191/XII/07) wyznacza
cele krótkookresowe i średniookresowe, o najdłuższej perspektywie sięgającej roku 2014.
Zawierają się one w czterech kategoriach:
1. Środowisko dla zdrowia - dalsza poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego;
2. Wzmocnienie systemu zarządzania środowiskiem oraz podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa;
3. Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne wykorzystanie zasobów przyrody;
4. Zrównoważone wykorzystanie materiałów, wody i energii.
Za najważniejsze z punktu widzenia uwarunkowań istotnych dla gminy Kolbudy uznać należy
następujące zapisy:
W ramach celów priorytetowych (krótkookresowych):
• Wyposażenie w zbiorcze systemy kanalizacji sanitarnej i oczyszczalnie ściegów z podwyższonym usuwaniem biogenów wszystkich aglomeracji o wielkości powyżej 15 000
RLM,
• Zapewnienie właściwego miejsca problematyce ekologicznej oraz prawidłowe formułowanie celów ekologicznych we wszystkich dokumentach planowania strategicznego i
przestrzennego powstających w regionie oraz sporządzania w postępowaniu z udziałem
społeczeństwa rzetelnej oceny skutków ekologicznych ich realizacji.
W ramach celów perspektywicznych (średniookresowych):
• Uwzględnianie w dokumentach planowania przestrzennego polityki relokacji uciążliwego
przemysłu z centrów miast na rzecz m.in. usług nieuciążliwych oraz wyznaczanie stref
przemysłowych na obrzeżach przy uwzględnieniu czynników środowiskowych (np. kierunku napływu mas powietrza);
• Rewitalizacja i rozwój infrastruktury i transportu kolejowego, przywracanie zawieszonych i
zlikwidowanych przewozów pasażerskich oraz przewozu ładunków koleją;
• Odpowiednie planowanie i kształtowanie zagospodarowania przestrzennego terenów
zagrożonych powodzią lub masowymi ruchami ziemi uwzględniające ograniczenia lokalizacji, intensywności oraz rodzaju zabudowy odpowiednie do stopnia ryzyka i zakładanego poziomu bezpieczeństwa, a także potrzeby ochrony przyrody i środowiska;
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•

•

•
•
•

•

•

•
•
•
•
•

•
•

•

•
•
•

•

Zapewnienie przestrzegania w planowaniu przestrzennym zasady strefowania - lokalizowania w sąsiedztwie przedsięwzięć o zbliżonej uciążliwości hałasowej, oddzielania ich
obszarami zieleni oraz eliminowania zabudowy mieszkaniowej z obszarów oddziaływania
hałasu komunikacyjnego;
Tworzenie obszarów ograniczonego użytkowania w otoczeniu obiektów, instalacji i infrastruktury transportowej, gdzie mimo zastosowania dostępnych rozwiązań technicznych,
technologicznych i organizacyjnych nie mogą być dotrzymane standardy jakości środowiska w zakresie uciążliwości akustycznej;
Realizacja inwestycji przewidzianych w Krajowym programie oczyszczania ścieków komunalnych dla aglomeracji od 2000 do 15000 RLM;
Planowanie realizacji nowych linii energetycznych przy zastosowaniu linii kablowych oraz
modernizacji sieci przebiegających w obszarach zurbanizowanych;
Działanie na rzecz utrzymania różnorodności siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków,
w tym o znaczeniu priorytetowym, poprzez zapobieganie ich fragmentacji, częściowemu i
całkowitemu niszczeniu oraz przywracanie właściwego stanu;
Wdrażanie sieci Natura 2000, w tym opracowanie planów ochrony i planów zarządzania
dla tych obszarów, w tym w pierwszej kolejności dla obszarów, dla których przewidywane
są w najbliższym czasie inwestycje w ramach POIiŚ, FS i RPO WP, w tym dla PLH Jar
Raduni;
Umożliwienie dostępu do atrakcyjnych zasobów środowiska i dziedzictwa kulturowego, w
tym budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej z uwzględnieniem ochrony wrażliwych i cennych przyrodniczo;
Powiększanie powierzchni leśnej poprzez planowe zalesienia nieprzydatnych rolniczo
gruntów porolnych oraz gruntów „odzyskanych” na skutek rekultywacji;
Poprawa spójności kompleksów leśnych, szczególnie poprzez zalesianie w obszarach
korytarzy ekologicznych;
Wyznaczenie granicy polno-leśnej na terenie poszczególnych gmin;
Ograniczenia przeznaczania gruntów leśnych na cele nieleśne;
Zachowanie tradycyjnego krajobrazu rolniczego (w tym ochrona niezagospodarowanych
użytków zielonych zagrożonych naturalną sukcesją leśną) oraz jego odtwarzanie na terenach rolnych o uproszczonej strukturze krajobrazu (zadrzewienia przydrożne i śródpolne, szersze miedze);
Ograniczenia przeznaczenia gleb wysokiej jakości na cele nierolnicze;
Uwzględnianie w sporządzanych mpzp i studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin uwarunkowań i potrzeb związanych z prowadzeniem nowoczesnej i racjonalnej gospodarki wodnej (...);
Racjonalne zagospodarowanie udokumentowanych złóż surowców oraz uzasadniona
przyrodniczo i społecznie ochrona obszarów zasobowych przed zagospodarowaniem
uniemożliwiającym przyszłą eksploatację, uwzględniana w dokumentach planistycznych;
Ochrona i przywracanie charakteru pomorskiego krajobrazu wiejskiego.
Tworzenie i weryfikacja stref ochronnych dla ujęć wód podziemnych oraz wdrażanie zasad ich ochrony;
Wdrażanie zrównoważonego zarządzania zasobami wodnymi w regionach wodnych,
ograniczającego prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi i ochronę przed skutkami
suszy.
Przeciwdziałanie zabudowywaniu i nadmiernemu uszczelnianiu obszarów retencji wodnej, budowa zbiorników retencyjnych oraz finansowe wspieranie projektów z zakresu
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zwiększania naturalnej retencji wód (z zachowaniem równowagi stanu ekologicznego
rzek), renaturyzacji zniszczonych niewłaściwymi regulacjami terenów wodno-błotnych i
cieków wodnych oraz zalesiania stref wododziałowych i odtwarzania wodochronnych obszarów leśnych.
10.2.4. Uwarunkowania i kierunki rozwoju turystyki w województwie pomorskim
W ekspertyzie Uwarunkowania i kierunki rozwoju turystyki w województwie pomorskim powstałej w 2003r. za istotne dla rozwoju turystyki w gminie Kolbudy uznano umiarkowane nasycenie terenu infrastrukturą turystyczną w celu odciążenia terenów nadmiernie eksploatowanych w rejonach jeziornych, zwłaszcza w obrębie terenów poddanych szczególnym formom ochrony przyrody i krajobrazu. Dla terenów pojeziernych, na których leży gmina, wskazuje się także na możliwości zagospodarowania szlaków turystyki wodnej.
Jako czynnik silnie wpływający na rozwój turystyki na obszarze gminy wskazuje się przestrzenne formy ochrony przyrody i krajobrazu:
• rezerwaty przyrody - interesujące przede wszystkim dla edukacji ekologicznej (turystyki
ekologicznej).
• obszary chronionego krajobrazu - ukierunkowane na ochronę walorów zaspokajających
potrzeby związane z masowa turystyką i wypoczynkiem;
• indywidualne formy ochrony przyrody i krajobrazu (użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, stanowiska dokumentacyjne i pomniki przyrody), podobnie jak rezerwaty przyrody, traktować można jako uzupełniające elementy specjalistycznej oferty turystycznej.
W analizie uwarunkowań rozwoju turystyki zawartej w tej ekspertyzie, Gmina Kolbudy zaliczona została do mikroregionu „Gdańskie Wyżyny”, odznaczającego się predyspozycjami do
rozwoju następujących rynków turystycznych:
• Turystyki wiejskiej - posiadającego dwa segmenty: weekendowo-letniskowy i agroturystyczny. Rynek ten powiązany jest z rynkiem turystyki przyrodniczej i krajobrazowej.
Segment weekendowo-letniskowy natomiast posiada znaczenie gospodarcze dla terenów wiejskich. Jednocześnie wskazuje się, iż wymogi ochrony środowiska i ładu przestrzennego mogą ograniczyć dotychczasową ekspansję zabudowy letniskowej na obszarach wiejskich. Segment agroturystyczny ma pewne szanse i możliwości, choć istnieje
silna konkurencja ze strony innych form wypoczynku oraz zagrożenie w postaci szybkiej
urbanizacji wsi.
• Turystyki przyrodniczej - stanowiącego niewielkie, specyficzne segmenty silnie związane
z zasobami przyrodniczymi, obszarami cennymi, obiektami i gatunkami chronionymi.
Uprawianie turystyki przyrodniczej wymaga nie tylko mało zmodyfikowanej przez człowieka przyrody, lecz również specyficznej bazy, ale przede wszystkim fachowej, szczegółowej i trafnej informacji.
Do strategicznych kierunków rozwoju turystyki wypoczynkowej na terenach wiejskich zaliczono:
• Wspieranie rozwoju całosezonowych ofert wypoczynku na terenach wiejskich;
• Rozwój atrakcji na terenach wiejskich np. małe galerie, mini muzea, małe skanseny;
• Wspieranie inicjatyw budowy i rozwoju oferty edukacyjnej, w tym zielone szkoły, centra
edukacyjne na terenach wiejskich (kulturowe, przyrodnicze, ekologiczne), warsztaty dla
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•

młodzieży (artystyczne, kreacji), pobyty wypoczynkowe połączone z edukacja i szkoleniami;
Szczególne wsparcie inicjatyw mających na celu budowę i rozwój zintegrowanych obszarów agroturystycznych oraz turystyki wiejskiej, wykorzystujących komplementarność walorów i posiadanych zasobów na danych obszarach (spójnych wizerunkowo i geograficznie). Ponadto, za najistotniejsze produkty turystyczne regionu określono m.in. szlak wodny rzeki Raduni oraz Szlak Elektrowni Wodnych.

10.2.5. Studium możliwości rozwoju energetyki wiatrowej w województwie pomorskim
Ekspertyza stworzona na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku w 2003r. konkluduje, iż województwo pomorskie cieszy się dużym zainteresowaniem w zakresie inwestycji w
energetykę wiatrową, głównie na terenach nadmorskich. W Studium, z uwagi na uwarunkowania prawne, przyrodnicze, krajobrazowe i sozologiczne, za wyłączone dla lokalizacji elektrowni wiatrowych uznano następujące obszary:
• Wszystkie tereny objęte formami ochrony przyrody;
• Projektowane obszary ochronne, w tym zwłaszcza obszary planowane do włączenia do
Słowińskiego Parku Narodowego oraz wytypowane w ramach tworzenia Europejskiej
Sieci Obszarów Chronionych NATURA 2000, projektowane i postulowane zespoły przyrodniczo-krajobrazowe;
• Tereny tworzące osnowę ekologiczną województwa, której zasięg określony został w
planie zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego;
• Tereny położone w strefach ekspozycji obiektów dziedzictwa kulturowego: pomników
historii, cennych założeń urbanistycznych i ruralistycznych oraz założeń zamkowych,
parkowo-pałacowych i parkowo-dworskich;
• Tereny zabudowy mieszkaniowej oraz intensywnego wypoczynku ze strefą 500 m;
• Tereny w otoczeniu lotnisk wraz z polami wznoszenia i podejścia do lądowania.
Mając to na uwadze, teren gminy Kolbudy nie został zaliczony do terenów o szczególnych
predyspozycjach do rozwoju energetyki wiatrowej.
10.2.6. Ocena funkcjonowania i kierunki rozwoju infrastruktury transportowej w Obszarze Metropolitalnym Zatoki Gdańskiej
Ekspertyza ta została stworzonej na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku w
2003r. Gminę Kolbudy sklasyfikowano, jako średnio skomunikowaną w obrębie Obszaru Metropolitalnego Zatoki Gdańskiej: czas dojazdu nie należy do grupy najkrótszych ani najdłuższych i wynosi średnio 39 minut do centrów miast Trójmiasta (2004). W najbliższych latach
(do 2020) przewidywany jest wzrost czasu tych dojazdów o kilka do kilkunastu minut.
W dokumencie zawarto 8 celów mających służyć realizacji zrównoważonego systemu transportu publicznego na Obszarze Metropolitalnym, z których dla rozwoju systemu transportu
publicznego w gminie Kolbudy najważniejsze są:
Cel 1: Ograniczanie wzrostu ogólnych potrzeb transportowych miasta poprzez:
• Stymulowanie rozwoju wielofunkcyjnych obszarów (mieszkalnictwo, praca, usługi),
• Uzależnienie wydania decyzji lokalizacyjnej dla nowych obiektów wytwarzających ruch
drogowy od oceny konsekwencji ruchowych takiej lokalizacji; problem ten dotyczy lokalizowanych na obrzeżach aglomeracji osiedli mieszkaniowych i wielko powierzchniowych
obiektów handlowych,
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•
•

Wprowadzenie modelu kontrolowanej suburbanizacji,
Stymulowanie rozwoju form obsługi mieszkańców ograniczających potrzebę dokonywania podróży (urzędy, banki).

Cel 2: Poprawa jakości obsługi transportem zbiorowym i powstrzymanie spadku udziału
transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich poprzez m.in.:
• Doprowadzenie do integracji transportu miejskiego w obszarze aglomeracji, organizacja
węzłów integracyjnych i systemu parkingów „P + R” (parkuj i jedź dalej transportem zbiorowym),
• Rozwijanie subregionalnego systemu transportowego (najlepiej „lekkiej szyny”) dla
zwiększenia dostępności miejsc pracy, nauki, usług i rekreacji w skali subregionalnej.
Cel 3: Poprawa bezpieczeństwa ruchu ulicznego poprzez m.in.:
• Zmodernizowanie miejsc koncentracji wypadków drogowych z zastosowaniem środków
skutecznie wpływających na poprawę bezpieczeństwa ruchu,
• Wprowadzenie obligatoryjne oceny zamierzeń transportowych i lokalizacje funkcji miejskich pod względem bezpieczeństwa ruchu poprzez wprowadzenie audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Cel 5: Zmniejszenie negatywnego oddziaływania transportu na warunki życia mieszkańców
poprzez m. in.:
• Eliminowanie barier przestrzennych powodowanych przez układ drogowy i kolejowy,
• Popieranie ekologicznych środków transportu osób i towarów, w tym budowa sieci dróg
rowerowych.
Cel 6: Usprawnienie systemu transportu towarowego poprzez m.in.:
• Wyznaczenie tras dla ruchu ciężarowego i ładunków niebezpiecznych,
• Zlokalizowanie i rozwój terminali logistycznych na obrzeżach miasta.
Cel 7: Usprawnienie zarządzania drogami, ruchem drogowym i przewozami w poszczególnych miastach aglomeracji poprzez:
• Dostosowanie struktur zarządzania transportem zbiorowym do planowanych usprawnień,
wymogów rynkowych i integracji w skali aglomeracji.

10.3. Dokumenty szczebla powiatowego
10.3.1. Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Gdańskiego 2010 oraz Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Gdańskiego
W dokumencie tym wyszczególniono najważniejsze z punktu widzenia ochrony środowiska
obszary znajdujące się na terenie gminy Kolbudy:
1. Obszar Natura 2000 Dolina Reknicy (PLH220008)
Zagrożenia: znajdująca się w sąsiedztwie ostoi żwirownia i uczęszczana droga (...);
2. Obszar Natura 2000 Jar rzeki Raduni (PLH220011)
Zagrożenia: brak otuliny, zrębowa gospodarka leśna, synantropizacja flory oraz zbyt silna
presja turystyczna;
3. Rezerwat przyrody Jar Reknicy;
4. Rezerwat „Bursztynowa Góra”;
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5. Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Raduni;
6. Otomiński Obszar Chronionego Krajobrazu
Zagrożenia: zbyt intensywna penetracja turystyczna ze względu na bliskość miasta;
7. Przywidzki Obszar Chronionego Krajobrazu;
8. Powierzchniowe ujęcie wody „Straszyn”.
W zakresie ochrony poszczególnych części środowiska, Program wyszczególnia krótkookresowe i średniookresowe cele strategiczne oraz kierunki działań. Wśród tych, które bezpośrednio lub pośrednią dotyczą terenu gminy Kolbudy można wyróżnić następujące zagadnienia:
• Realizacja inwestycji mających na celu poprawę jakości wody przeznaczonej do spożycia, w tym budowy lub modernizacji urządzeń i sieci wodociągowych;
• Zapewnienie spójności planowania gospodarowania zasobami wodnymi z dokumentami
planowania i programowania wszystkich szczebli zarządzania, w tym zintegrowanie ich z
planem zagospodarowania przestrzennego województwa.
• Uwzględnianie w dokumentach planowania przestrzennego polityki relokacji uciążliwego
przemysłu z centrów miast na rzecz m.in. usług nieuciążliwych oraz wyznaczanie stref
przemysłowych na obrzeżach;
• Przebudowa ulic, traktów komunikacyjnych, połączeń komunikacyjnych..
• Realizacja przedsięwzięć i inwestycji zmierzających do ograniczenia uciążliwości związanych z hałasem komunikacyjnym w tym przebudowa i modernizacja ulic, wymiana i
naprawa nawierzchni, udrożnienie traktów komunikacyjnych;
• Rozwój atrakcyjnego transportu zbiorowego oraz sieci dróg rowerowych, nasadzenia
zieleni;
• Zapewnienie przestrzegania w planowaniu przestrzennym zasady strefowania lokalizowania w sąsiedztwie przedsięwzięć o zbliżonej uciążliwości hałasowej, oddzielania ich
obszarami zieleni oraz eliminowania zabudowy mieszkaniowej z obszarów oddziaływania
hałasu komunikacyjnego;
• Wyznaczanie i tworzenie obszarów ograniczonego użytkowania w otoczeniu obiektów,
instalacji i infrastruktury transportowej, gdzie mimo zastosowania dostępnych rozwiązań
technicznych, technologicznych i organizacyjnych nie mogą być dotrzymane standardy
jakości środowiska w zakresie uciążliwości akustycznej.
• Sporządzenie planów zagospodarowania przestrzennego oraz planów ochrony dla
wszystkich obszarów objętych prawną ochroną wartości środowiska oraz nadanie im mocy prawnej;
• Wzmacnianie znaczenia ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazowej w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w tym zachowanie właściwych proporcji pomiędzy obszarami zainwestowanymi i biologicznie czynnymi.
• Utrzymywanie ciągłości korytarzy ekologicznych, w tym szczególnie realizacja przejść dla
zwierząt w korytarzach transportowych, a także likwidacja na ciekach wodnych barier migracyjnych dla ryb wędrownych i innych organizmów. Wprowadzanie korytarzy ekologicznych do dokumentów planistycznych;
• Uwzględnianie w sporządzanych planach zagospodarowania przestrzennego i studiach
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, potrzeb związanych z
prowadzeniem nowoczesnej i racjonalnej gospodarki wodnej oraz egzekwowanie tego
przez organy gospodarki wodnej i melioracji;
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•
•

Ograniczenie zabudowywania terenów zieleni w miastach, odpowiednie ich kształtowanie
i rewitalizacja z preferencją dla gatunków rodzimych;
Umożliwienie dostępu do atrakcyjnych zasobów środowiska i dziedzictwa kulturowego.

W Planie Gospodarki Odpadami wskazuje się, że odpady z terenu gminy Kolbudy kierowane
będą do Zakładu Utylizacji Gdańsk Szadółki, natomiast komunalne osady ściekowe do
Oczyszczalni Wschód w Gdańsku. Szczegółowo gospodarkę odpadami opisano w rozdziale
8. - Stan systemów uzbrojenia technicznego.
Powiat Gdański nie opracował Strategii Rozwoju Powiatu do czasu sporządzenia niniejszego
Studium.

10.4. Podsumowanie - ocena dokumentów oraz ich wpływu na zagospodarowanie
gminy
Dokumenty zewnętrzne różnych szczebli stanowią bogate źródło informacji oraz wskazówek
dla kierunków zmian, jakie należy wprowadzić w zagospodarowaniu przestrzennym w gminie
Kolbudy. Najbardziej wartościowymi z nich są: Strategia rozwoju gminy Kolbudy oraz Plan
Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego. Strategia, tworzona przy
wyjątkowo szerokim udziale mieszkańców gminy, poprzedzona licznymi diagnozami sektorowymi, przedstawia syntetyczny obraz wszystkich szans i możliwości, ale także i problemów
jakie stoją przed gminą. Zadaniem niniejszego Studium jest m.in. uzyskanie zgodności z zapisami Strategii dotyczącymi polityki przestrzennej, rozszerzenie ich i w następstwie realizację poprzez wdrożenie odpowiednich zapisów w części „Kierunki”. Oprócz Strategii powstało
bardzo wiele opracowań o węższym, zakresie. Ich przygotowanie zlecane było przez Urząd
Gminy w Kolbudach bądź powstawały na skutek działań innych organizacji i funduszy. Dotyczyły one konkretnych zagadnień (jak np. infrastruktura, uwarunkowania społeczne bądź
środowiskowe). Znakomitym źródłem szczegółowych informacji o gminie są także instytucje
publiczne oraz wybrane przedsiębiorstwa działające na terenie gminy jak np. Nadleśnictwo
Kolbudy, Komenda Policji w Kolbudach czy spółki będące gestorami sieci infrastrukturalnych.
Wszystkie informacje zgromadzone w dokumentach tworzonych przez te podmioty będą
miały realny wpływ na zagospodarowanie przestrzenne w gminie.
Równie pomocne, lecz bardziej jako wskazania i rekomendacje niż jako źródło konkretnych
ustaleń są dokumenty tworzone na szczeblu wojewódzkim, na czele z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego, z którym niniejsze Studium musi zachować zgodność. Służą one przede wszystkim implementacji zadań szczebla regionalnego
oraz ponadregionalnego w przestrzeni lokalnej - gminnej. Mimo tego, iż plan nie wprowadza
wielu zadań służących realizacji ponadlokalnych celów publicznych w gminie Kolbudy (opisane w kolejnym podrozdziale), zawiera bardzo szeroki pakiet celów polityki przestrzennej i
sposobów ich realizacji.
Na tym tle, bardzo niewiele nowych informacji zawartych jest w dokumentach powiatowych,
których zapisy w dużej mierze pokrywają się z dokumentami wojewódzkimi i gminnymi. Dotkliwy jest także brak strategii powiatu gdańskiego, która umożliwiłaby otrzymanie wielu danych porównawczych dotyczących sąsiednich gmin, posiadających w pewnym stopniu podobne uwarunkowania rozwoju.
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Schemat 1.9 - Sieć gazowa i ciepłownicza
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Schemat 1.10 - Istniejące sposoby użytkowania i zagospodarowania terenów na tle
ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego z 2001r.
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1. Synteza uwarunkowań i cele polityki przestrzennej
1.1. Synteza i ocena uwarunkowań
Istniejące uwarunkowania, zarówno te o charakterze lokalnym jak i ponadlokalnym, mają
fundamentalny wpływ na rozwój i zagospodarowanie przestrzenne gminy Kolbudy. Zadaniem
przedstawionej niżej syntezy ma być wskazanie indywidualnych cech gminy, które pomogą
określić dalsze kierunki rozwoju tej jednostki.
1.1.1. Synteza uwarunkowań zewnętrznych
• gmina Kolbudy jest gminą wiejską położoną w środkowej części województwa pomorskiego, w północnej części powiatu gdańskiego, oddaloną o około 10,5 km od
brzegu Zatoki Gdańskiej, znajdującą się w bezpośrednim zasięgu oddziaływania miasta Gdańska (oddalonego zaledwie o 16 km) - cała gmina znajduje się w obszarze
aglomeracji gdańskiej;
• główną oś komunikacyjną stanowi: droga wojewódzka nr 221 relacji Gdańsk Orunia Kościerzyna, która z północnego - wschodu na południowy - zachód przecina teren
gminy oraz droga ekspresowa S6, która biegnąc północno - wschodnim krańcem
gminy stanowi fragment Obwodnicy Trójmiejskiej.
Na przecięciu drogi S6 z drogą wojewódzką nr 221 zlokalizowany jest częściowo
bezkolizyjny węzeł „Kowale” typu WB;
• przez teren gminy przebiegają linie przesyłowe wysokiego napięcia: jednotorowa linia
o napięciu 220kV relacji GPZ Jasieniec - GPZ Gdańsk I wraz z linią relacji GPZ
Gdańsk I - GPZ Miłobądz; dwutorowa linia o napięciu 2x 400kV relacji Żarnowiec Gdańsk Błonia;
• przez teren gminy biegną równolegle do siebie ułożone dwa dystrybucyjne gazociągi
wysokiego ciśnienia: DN 500 relacji Włocławek - Gdynia (Pr 8,4 MPa) oraz DN 300
relacji Pruszcz Gdański - Wiczlino (Pr 5,5 MPa);
• gmina należy do obszarów atrakcyjnych pod względem przyrodniczo - krajobrazowym, o czym świadczą rozległe formy ochrony przyrody wcinające się swym zasięgiem w granice gminy: Obszar Specjalnej Ochrony Siedlisk (OSO) Natura 2000 Dolina Reknicy (PLH220008) i Ostoja „Pomlewo” (PLH220092), Obszar Chronionego
Krajobrazu Dolina Reknicy, Otomiński Obszar Chronionego Krajobrazu, Przywidzki
Obszar Chronionego Krajobrazu, korytarz ekologiczny rzeki Raduni (stanowiący element składowy ekologicznej sieci Ekonet - Polska).
1.1.2. Synteza uwarunkowań wewnętrznych
Uwarunkowania społeczno - ekonomiczne:
• gmina charakteryzuje się ciągłym napływem nowych mieszkańców, którzy generują
dodatnie saldo migracji;
• społeczeństwo gminy charakteryzuje się przewagą osób w wieku produkcyjnym (ponad 67%);
• występuje tu jedna z najniżej notowanych stóp bezrobocia w województwie pomorskim (3,3%);
Korzystna sytuacja na rynku pracy ma związek ze stale wzrastającą liczbą podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na terenie gminy oraz wysoką wartością migracji wahadłowych (mieszkańcy gminy zatrudnieni są u pracodawców działających w
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obszarze miast centralnych aglomeracji gdańskiej), co w pewnym stopniu przyczynia
się do częściowego przekształcania gminy w „sypialnię” dla pracujących na terenie
Trójmiasta.
warunki mieszkaniowe w gminie ulegają poprawie, świadczy o tym wzrastająca liczba
oraz powierzchnia izb w mieszkaniach;
w zakresie infrastruktury społecznej (szkolnictwo, opieka zdrowotna, kultura, sport,
opieka socjalna) gmina Kolbudy jest wyposażona w stopniu wystarczającym dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców;
mieszkańcy gminy cechują się stosunkowo dużą aktywnością społeczną, średnio co
ósmy przynależy do stowarzyszenia, organizacji społecznej, samorządowej lub politycznej;
większość gruntów gminy Kolbudy znajduje się w posiadaniu Skarbu Państwa
(zwłaszcza tereny leśne) (45%) oraz osób fizycznych (44%);
w sposobie użytkowania terenów dominujący udział przypada użytkom rolnym (47%)
oraz gruntom leśnym, zadrzewionym i zakrzewionym (40%);
rolnictwo odbywa się głównie na glebach średniej i słabej jakości, lokalnie na glebach
zaliczanych do dobrych i średnich;
wśród gospodarstw rolnych zdecydowanie przeważają te o niewielkiej powierzchni
(do 5 ha);
struktura zatrudnienia mieszkańców wskazuje na największy udział pracujących w
sektorze usług (83%) (głównie w handlu i budownictwie), udział pracujących w przemyśle wynosi 15%, natomiast w rolnictwie 2%.

Uwarunkowania środowiska przyrodniczego:
• w gminie Kolbudy występują liczne walory przyrodnicze, czego przykładem jest
urozmaicone ukształtowanie powierzchni terenu wykształcone poprzez różnorodne
formy geomorfologiczne, wśród których dominują pagórkowate lub faliste wysoczyzny
morenowe porozcinane rynnami polodowcowymi i dolinami rzecznymi;
• w krajobrazie wyraźnie zaznaczają się różnice wysokości (miejscami dochodzące do
220 m), strome zbocza dolin rzek Raduni i Reknicy, liczne wytopiska, oczka wodne,
misy jeziorne oraz zagłębienia wykorzystywane przez sztuczne zbiorniki;
• w budowie geologicznej wyodrębnić można utwory mezozoiczne, kredowe, trzeciorzędowe (piaski kwarcowe, mułki mioceńskie z wkładkami i warstwami węgli brunatnych) oraz przypowierzchniowe utwory czwartorzędowe reprezentowane głównie
przez gliny zwałowe i ich zwietrzeliny oraz piaski i żwiry sandrowe o zmiennej miąższości;
• na terenie gminy przeważają grunty III i IV klasy bonitacyjnej;
• ze względu na urozmaicone ukształtowanie powierzchni część terenów nie może być
wykorzystana pod uprawy rolne;
• zasoby wód powierzchniowych gminy tworzone są przez naturalne cieki (Radunia,
Reknica, Kłodawa), jeziora (Otomińskie, Łapińskie), sztuczne zbiorniki wodne (Jezioro Goszyńskie, zbiornik Kolbudy Dolne, zbiornik elektrowni Bielkowo, zbiornik Łapino
Dolne), kanały (kanał Raduni) oraz liczne oczka wodne i rowy melioracyjne;
• na rzece Raduni znajdują się trzy obiekty hydroenergetyczne: zapora wraz z elektrownią wodną w Łapinie, zespół elektrowni wodnej Bielkowo, zapora wraz z elektrownią wodną w Straszynie;
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gmina zlokalizowana jest na obszarze występowania dużych zasobów wód podziemnych znajdujących się na kilku poziomach: płytszym czwartorzędowym i zalegającym
w starszych utworach neogenu i paleogenu;
obszar całej gminy znajduje się w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych
GZWP nr 111 - Zbiornik Subniecki Gdańskiej, dla którego nie ma konieczności wyznaczania stref ochronnych, gdyż w sposób naturalny jest izolowany przed zanieczyszczeniami pochodzenia antropogenicznego;
południowo - zachodni fragment gminy położony jest w obrębie Głównego Zbiornika
Wód Podziemnych GZWP nr 116 Zbiornik Międzymorenowy Gołębiewo, którego obszar ochronny nie obejmuje terenów położonych w granicach gminy Kolbudy;
stan czystości wód powierzchniowych i podziemnych można uznać za dobry;
klimat gminy charakteryzuje się wpływami oceanicznymi oraz Bałtyku: zimy są tu
dłuższe a lata chłodniejsze niż przeciętnie w Polsce;
zaobserwować można wzmożoną wietrzność, sprawiającą, że teren gminy ma bardzo
korzystne predyspozycje dla rozwoju energetyki wiatrowej;
kopalinami występującymi na terenie gminy są kruszywa naturalne, głównie piaski,
żwiry i iły, które przede wszystkim są wykorzystywane w inwestycjach drogowych i
budowlanych. Czynna eksploatacja odbywa się metodą odkrywkową w obszarach
górniczych: Bielkówko I, Bielkówko III, Pręgowo Górne I A oraz Pręgowo Górne I B.
gmina wyróżnia się wysokim poziomem lesistości (37%), głównym gatunkiem tworzącym zbiorowiska leśne jest sosna (stanowiąca niemal połowę całego drzewostanu)
oraz buk, występują tu lasy ochronne (wodochronne, glebochronne) o szczególnych
walorach przyrodniczych;
stan powietrza atmosferycznego uznaje się za dobry, choć w sezonie zimowym (w
wyniku wzmożonej tzw. niskiej emisji) podnoszą się wartości stężeń zanieczyszczeń,
przy czym w sąsiedztwie tras komunikacyjnych o dużym natężeniu ruchu notowany
jest wzrost zanieczyszczeń pochodzących ze środków transportu;
uciążliwości związane z hałasem są odczuwalne wzdłuż dróg o wysokim natężeniu
ruchu pojazdów: droga wojewódzka nr 221 i droga ekspresowa S6, ponadto lokalnymi emitorami hałasu są niektóre zakłady przemysłowe oraz składowo - usługowe a
także funkcjonujące w pobliżu północnej granicy gminy lotnisko Gdańsk Rębiechowo;
zagrożenie powodziowe występuje jedynie wzdłuż doliny rzeki Raduni, której przepływ jest kontrolowany za pomocą zastosowanych rozwiązań inżynierskich (piętrzenia, jazy) oraz zbiorników retencyjnych (Łapino Dolne, Bielkowo, Straszyn);
w zakresie ochrony środowiska wyznaczono kilka obszarów podlegających prawnym
formom ochrony przyrody: dwa obszary Natura 2000 - Dolina Reknicy i Ostoja „Pomlewo”; trzy obszary chronionego krajobrazu - OChK Dolina Raduni, Otomiński
OChK, Przywidzki OChK; dwa rezerwaty przyrody - „Bursztynowa Góra”, „Jar Reknicy” oraz 24 pomniki przyrody.

Uwarunkowania środowiska kulturowego:
• w przestrzeni gminy cztery obiekty zostały wpisane do rejestru zabytków nieruchomych: Kościół parafialny p.w. NMP Królowej Polski w Lublewie, Kościół filialny p.w.
Św. Mikołaja Biskupa w Czapielsku, Kościół parafialny p.w. Bożego Ciała w Pręgowie
oraz zespół parkowo - folwarczny w Bielkowie;
• w Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Kolbudy ujętych zostało 218 obiektów, pochodzących głównie z XIX i XX wieku, spośród których większość stanowią obiekty
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mieszkalne, głównie wiejskie, a ponadto także założenia dworsko-folwarczne, którym
towarzyszy zieleń parkowa oraz obiekty postindustrialne (elektrownie na rzece Raduni i XIX-wieczna infrastruktura kolejowa);
na terenie gminy znajduje się 110 stanowisk archeologicznych, spośród których 16
zostało wpisanych do rejestru zabytków;
poza wyżej wymienionymi formami ochrony zasobów dziedzictwa kulturowego na terenie gminy Kolbudy, w dotychczas obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego wyznaczone zostały strefy ochrony konserwatorskiej;
wyjątkowym walorem kulturowym gminy jest zachowany w dobrym stanie unikalny
zespół elektrowni wodnych na rzece Raduni wraz z systemem obiektów hydrotechnicznych (w tym: zbiornikami wodnymi, zaporami, kanałami, rurociągami, itp.), stanowiącymi tzw. „Kaskadę Raduni”.

Uwarunkowania systemu komunikacyjnego:
• zewnętrzny układ komunikacyjny gminy opiera się w głównej mierze o drogę wojewódzką nr 221, będącą głównym połączeniem terenu gminy z miastem Gdańsk, a
następnie o drogę ekspresową S6, stanowiącą fragment Obwodnicy Trójmiejskiej.
Występujący obecnie brak alternatywnych połączeń o odpowiedniej jakości sprawia,
że droga wojewódzka nr 221 jest przeciążona, a natężenie ruchu wzrasta;
• dopełnienie podstawowego układu komunikacyjnego stanowi pięć dróg powiatowych
o numerach 1929G, 1930G, 2202G, 2203G, 2204G, zapewniających powiązania
Kolbud z sąsiednimi gminami;
• uzupełniający, wewnętrzny układ komunikacyjny gminy jest dość słabo rozbudowany
w relacji do stopnia procesów urbanizacyjnych. Znaczna część terenów obsługiwana
jest za pośrednictwem dróg wewnętrznych, a bardzo wiele dróg gminnych nie posiada nawierzchni utwardzonej ani klasy technicznej;
• przez teren gminy przebiega linia kolejowa nr 229 Pruszcz Gdański - Kartuzy - Lębork, która w obszarze opracowania wykorzystywana jest jedynie do przewozów turystycznych koleją drezynową;
• na obszarze gminy funkcjonuje jeden ciąg pieszo - rowerowy biegnący wzdłuż drogi
wojewódzkiej nr 221 - od miejscowości Kolbudy do miejscowości Lublewo Gdańskie;
ponadto funkcjonuje tu pięć tras rowerowych stanowiących odcinki Wielkiej Pętli systemu ścieżek rowerowych rozciągających się na terenie trzech gmin: Kolbud,
Przywidza i Trąbek Wielkich;
• przez teren gminy przebiegają cztery szlaki turystyki pieszej, dwie ścieżki dydaktyczne oraz szlak kajakowy na rzece Raduni.
Uwarunkowania systemów uzbrojenia technicznego:
• poziom zwodociągowania gminy Kolbudy wynosi 92,3%, pozbawione dostępu do systemów zaopatrujących w wodę są jedynie pojedyncze zagrody rolnicze wyposażone
w indywidualne studnie oraz nowo urbanizujące się tereny będące w początkowej fazie procesu inwestycyjnego.
Widoczną tendencją jest powolne zmniejszanie się liczby gospodarstw domowych
pozbawionych dostępu do sieci wodociągowej;
• podstawę zaopatrzenia w wodę dla gminy Kolbudy stanowią: ujęcie powierzchniowe
„Straszyn”, ujęcie drenażowe „Pręgowo” oraz lokalnie wykorzystywane ujęcia wód
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wgłębnych poziomu czwartorzędowego. Większość z nich otoczonych jest strefami
ochronnymi o zróżnicowanej powierzchni i ustaleniach;
część wód pobieranych na terenie gminy zasila miejscowości położone w gminach
sąsiednich (Gdańsk, Pruszcz Gdański), równocześnie część obszaru gminy zaopatrywana jest w wodę ze źródeł znajdujących się poza jej granicami (w gminie Przywidz);
system kanalizacji sanitarnej funkcjonuje we wszystkich obrębach gminy obejmując
około 75,9% całości zabudowań. Do obecnie istniejącej sieci nie są włączone budynki
powstałe w znacznym rozproszeniu i oddaleniu od zwartej zabudowy poszczególnych
miejscowości. Ścieki wytworzone w tych obiektach oczyszczane są w lokalnych bądź
przydomowych oczyszczalniach ścieków lub trafiają do zbiorników bezodpływowych;
gmina znajduje się w zasięgu aglomeracji ściekowej Gdańsk obsługiwanej przez
Oczyszczalnię Ścieków Gdańsk-Wschód. Wszystkie ścieki wytworzone na terenie
gminy trafiają do tej oczyszczalni za pomocą systemu grawitacyjno-tłocznego. Przynależność do ściekowej aglomeracji Gdańsk uwarunkowuje konieczność rozbudowy
systemu kanalizacyjnego w celu wypełnienia wymogów określonych w przepisach odrębnych, co w praktyce winno skutkować uzależnieniem powstawania nowej zabudowy od wyprzedzającego wyposażenia terenów w kanalizację sanitarną;
system kanalizacji deszczowej jest bardzo fragmentaryczny i niewystarczający w stosunku do istniejącego zapotrzebowania. Obecnie, niewielka część wód opadowych z
terenów zurbanizowanych i komunikacyjnych, po procesie podczyszczania, odprowadzana jest do lokalnych cieków, kanałów i zbiorników;
zaopatrzenie gminy Kolbudy w energię elektryczną odbywa się zarówno ze źródeł
zewnętrznych (linie wysokiego napięcia zasilające Główne Punkty Zasilania) oraz z
trzech źródeł wytwarzających energię na obszarze gminy: elektrownie wodne w Bielkowie, Łapinie oraz Straszynie;
w granicach opracowania występuje obecnie 180 stacji transformatorowych średniego napięcia 15/0,4kV;
znaczna część istniejących sieci elektroenergetycznych została wybudowana w latach 50-tych;
sieć gazowa w gminie obejmuje tylko mieszkańców miejscowości Kolbudy, Łapino,
Lublewo Gdańskie, Bielkówko, Pręgowo Górne, Jankowo Gdańskie, Kowale, Otomin;
w przestrzeni gminy znajduje się redukcyjna stacja gazowa wysokiego ciśnienia „Lublewo” oraz 7 stacji redukcyjnych średniego ciśnienia;
zaopatrzenie mieszkańców gminy w ciepło odbywa się jedynie za pomocą indywidualnych systemów grzewczych, które opierają się na różnorodnych paliwach, widoczny
jest wzrost wykorzystania gazu, jako źródła ciepła.

Uwarunkowania przestrzenne:
• bliskie sąsiedztwo miasta Gdańska oraz istotne walory przyrodniczo - krajobrazowe
gminy wpływają na wysokie zainteresowanie inwestowaniem na jej terenach wśród
mieszkańców gminy i inwestorów zewnętrznych, a co za tym idzie na nasilające się
procesy urbanizacyjne, które z jednej strony tworzą duże szanse natury ekonomicznej i rozwojowej dla gminy, a z drugiej są źródłem zagrożeń dla ładu przestrzennego
oraz zachowanych walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych;

11

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KOLBUDY
TOM II - KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KOLBUDY

•

•

•

•
•

•

znaczna część gminy Kolbudy, a zwłaszcza jej północno-zachodnie i centralne rejony, utraciły wiejski charakter przestrzenny na rzecz struktur podmiejskich, często nieuformowanych, o bardzo wysokim udziale zabudowy rozproszonej;
w gminie występują silne zagrożenia utraty wartości kulturowych wsi, w tym: postępuje degradacja obiektów zabytkowych (głównie historycznych układów urbanistycznych wsi, zespołów dworsko-folwarcznych z parkami podworskimi, budynków gospodarczych), modernizacja i remonty są przeprowadzane w obiektach zabytkowych w
sposób powodujący ich zdewastowanie (poprzez zmianę formy, używanie niewłaściwych materiałów, itp.), postępuje wprowadzanie nowych, przypadkowych i niezharmonizowanych z otoczeniem, form architektonicznych zabudowy;
brakuje czytelnych centrów w większości miejscowości, które oferowałyby mieszkańcom, zwłaszcza przy tak znacznej rozbudowie każdej z wsi, ofertę przestrzeni publicznej oraz usług publicznych i komercyjnych;
uciążliwe dla mieszkańców oraz niekorzystne przestrzennie jest rozbicie miejscowości Kolbudy, Lublewo, Bąkowo i Kowale tranzytową drogą wojewódzką nr 221;
brakuje objęcia miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego południowych i zachodnich obszarów gminy a zwłaszcza miejscowości Buszkowy Górne i
Dolne, Pręgowo Górne i Dolne, Lisewiec, Babidół z przysiółkiem Nowiny, Czapielsk,
Łapino, Bielkówko. Prowadzi to m.in. do silnego rozpraszania zabudowy, powstawania przypadkowych i bezpostaciowych struktur przestrzennych, niszczenia istniejących układów przestrzennych oraz walorów przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych;
w obowiązujących miejscowych planach zbyt dużo nowych terenów inwestycyjnych
zostało dopuszczonych do zabudowy bez żadnych ograniczeń, a ponadto często
ustalenia tych planów są zbyt ogólne. Inwestowanie w wielu miejscowościach nie jest
uwarunkowane ani wymogiem podłączenia do kanalizacji ani koniecznością budowy
układu komunikacyjnego, co skutkuje powstawaniem nowej zabudowy w sposób rozsiany, nieustrukturyzowany, a drogi są wydzielane przypadkowo i bez podporządkowania planowym rozwiązaniom.

1.1.3. Ocena uwarunkowań
Główne uwarunkowania stanowiące atuty gminy:
• bliskość ośrodków centralnych Aglomeracji Trójmiejskiej;
• dodatnie saldo migracji;
• niski poziom bezrobocia wśród mieszkańców;
• wysoki poziom zaopatrzenia mieszkańców w infrastrukturę społeczną;
• wysokie walory przyrodniczo - krajobrazowe (urozmaicona rzeźba terenu, wysoka lesistość, liczne cieki i zbiorniki wodne);
• znaczne pokrycie gminy różnorodnymi formami ochrony przyrody;
• bogate zasoby dziedzictwa kulturowego;
• wystarczające do zaspokojenia obecnych i przyszłych potrzeb zasoby wód powierzchniowych i podziemnych.
Główne uwarunkowania stanowiące słabe strony gminy:
• znaczne rozmiary zjawiska migracji wahadłowych w kierunku ośrodków sąsiadujących z gminą;
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przeciążony i słabo rozbudowany system dróg;
brak alternatywnego i bezpośredniego połączenia drogowego z miastem Gdańsk;
duża liczba dróg lokalnych o nawierzchni nieutwardzonej;
niedoinwestowanie w zakresie infrastruktury kanalizacyjnej (sanitarnej i deszczowej);
niewielkie wykorzystanie możliwości rozwojowych z zakresu turystyki i rekreacji;
zbyt mała liczba odpowiednio przystosowanych dróg rowerowych i chodników.

Główne uwarunkowania stanowiące możliwości dla rozwoju gminy:
• wysoki poziom atrakcyjności inwestycyjnej zarówno dla gospodarstw domowych jak i
dla przedsiębiorstw;
• wysoki potencjał turystyczny gminy wynikający z atrakcyjności przyrodniczej, zasobności dziedzictwa kulturowego oraz bliskości miasta Gdańska;
• liczne i rozległe formy ochrony przyrody mogące wpływać na postrzeganie gminy jako
elementu stanowiącego „zielone zaplecze” dla miasta Gdańska;
• dobre skomunikowanie terenu gminy za pośrednictwem szlaku o charakterze ponadlokalnym;
• sprzyjające warunki klimatyczne oraz naturalne do rozwoju odnawialnych źródeł
energii.
Główne zagrożenia dla rozwoju gminy:
• presja urbanizacyjna prowadząca do postępującego chaosu przestrzennego oraz zanikania historycznych układów przestrzennych;
• negatywny wpływ nowych inwestycji na obszary chronione i cenne pod względem
przyrodniczym i kulturowym;
• stałe rozpraszanie się zabudowy pociągające za sobą konieczność ponoszenia nieproporcjonalnie wysokich kosztów wyposażenia terenów w uzbrojenie techniczne
oraz budowy nowych dróg;
• przekształcanie w tereny inwestycyjne obszarów o sprzyjających warunkach dla rozwoju rolnictwa;
• pogarszanie się jakości powietrza poprzez wzrost negatywnych skutków tzw. „niskiej
emisji”;
• nieproporcjonalny wzrost liczby tworzonych miejsc pracy w stosunku do wzrastającej
liczby ludności, prowadzące do zagrożenia przekształcania gminy w „sypialnię” dla
Trójmiasta.

1.2. Cele polityki przestrzennej
Najistotniejszą podstawą do formułowania celów polityki przestrzennej gminy jest konstytucyjna zasada trwałego i zrównoważonego rozwoju, wskazana jako jedna z podstaw funkcjonowania państwa polskiego w Art. 5 Konstytucji RP: Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia
ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju. Natomiast szczegółowa
definicja zrównoważonego rozwoju zawarta została w art. 3 pkt 50 ustawy Prawo ochrony
środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.), jako: (…) taki rozwój społecznogospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i
społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych proce-
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sów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak i
przyszłych pokoleń.
Z drugiej strony, zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, podstawą kształtowania polityki przestrzennej przez jednostki samorządu terytorialnego winien być ład przestrzenny.
Dokonując wszechstronnej analizy uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego gminy
oraz zapisów gminnych dokumentów strategicznych, w tym wizji przyszłego rozwoju gminy
oraz nadrzędnego celu strategicznego określonych w Strategii Rozwoju gminy Kolbudy na
lata 2010-20201, ustala się cel nadrzędny polityki przestrzennej gminy sformułowany, jako:
Wykorzystanie zalet położenia geograficznego, zasobów i walorów przyrodniczokrajobrazowych oraz istniejącej różnorodności gospodarczej i kulturowej w celu zapewnienia mieszkańcom godziwych, w odczuciu społecznym, warunków życia, zaspakajających potrzeby społeczności lokalnej, wraz z zabezpieczeniem i rozwojem wewnętrznych i zewnętrznych powiązań społeczno-ekonomicznych, ekologicznych oraz
infrastrukturalnych; przy jednoczesnym respektowaniu wymogów ochrony środowiska naturalnego, krajobrazu i dziedzictwa kulturowego.
Ponadto sformułowano następujące grupy celów szczegółowych:
Cele związane z kształtowaniem przestrzeni:
− wzmocnienie roli Kolbud, jako lokalnego silnego ośrodka gospodarczo - administracyjnego, poprzez wykształcenie spójnego centrum wsi oferującego dostęp do różnorodnych usług stałych i tymczasowych dla mieszkańców, stworzenie wysokiej jakości
przestrzeni publicznej, w tym publicznych terenów zieleni urządzonej;
− wytworzenie wyraźnych centrów w pozostałych wsiach na terenie gminy;
− ograniczanie zjawiska nadmiernego rozprzestrzeniania się zabudowy;
− utrzymanie zwartości istniejącej zabudowy;
− rozwój terenów inwestycyjnych w pierwszej kolejności poprzez modernizację i podniesienie standardów istniejącej zabudowy oraz rekultywację i rehabilitację terenów
zdegradowanych i zagrożonych degradacją;
− kształtowanie rozwoju przestrzennego poszczególnych wsi poprzez wypełnianie wolnych przestrzeni pomiędzy terenami zabudowanymi;
− ochrona ekspozycji obiektów i terenów dziedzictwa kulturowego oraz terenów wartościowych pod względem krajobrazowym;
− rehabilitacja i rewitalizacja obiektów wartościowych, zwłaszcza terenów dawnych
dworów i folwarków;
− objęcie miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego południowych i zachodnich części gminy, a zwłaszcza wsi Buszkowy, Pręgowo, Lisewiec, Babidół,
Czapielsk, Łapino.

1

Strategia Rozwoju Gminy Kolbudy na lata 2010-2020, A-BAN Rodziewicz A., Gdańsk 2010, s. 26
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Cele gospodarcze:
− rozwój funkcji produkcyjnych i przemysłowych na terenach umożliwiających zwiększenie efektywności prowadzonej działalności przy minimalizacji presji na tereny
mieszkaniowe, środowisko naturalne i kulturowe;
− rozwój funkcji usługowych i handlowych na terenach umożliwiających zaistnienie i
utrzymanie odpowiednio skoncentrowanego popytu;
− wzmocnienie roli Kolbud, jako centralnego ośrodka gospodarczego na terenie gminy;
− rozwój funkcji turystycznych i wypoczynkowych przy minimalizacji presji na środowisko naturalne, wykorzystanie potencjału turystycznego gminy, tworzonego przez potencjał wewnętrzny (urozmaicona rzeźba terenu, jeziora i zbiorniki wodne wraz z Doliną Raduni, duże powierzchnie leśne) oraz uwarunkowania zewnętrzne (bliskość
Trójmiasta, dobre skomunikowanie gminy poprzez trasę S6 z regionem);
− ograniczanie wzrostu podaży terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową
w celu ograniczenia wzrostu kosztów obsługi infrastrukturalnej nowych terenów, przy
jednoczesnym zagęszczaniu istniejących struktur;
− intensyfikacja rolnictwa, powiększanie struktury obszarowej gospodarstw rolnych.
Cele społeczne:
− tworzenie warunków do wzrostu liczby mieszkańców pracujących na terenie gminy (w
tym zwłaszcza w sektorze usług), w celu ograniczenia migracji wahadłowych do silnych ośrodków sąsiadujących z gminą (Gdańsk, Pruszcz Gdański) przyczyniające się
długofalowo do zwiększenia aktywności społecznej i stopnia angażowania się w
sprawy lokalne mieszkańców;
− zapewnienie zrównoważonego rozwoju mieszkalnictwa w pełni zaspokajającego istniejące i przewidywane w przyszłości potrzeby mieszkaniowe ludności (ilościowe i jakościowe), przy jednoczesnym ograniczaniu rozpraszania nowo powstałej zabudowy;
− podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez łatwiejszy dostęp do usług handlu,
kultury oraz sportu i rekreacji realizowanych na terenie gminy;
− poprawa obsługi mieszkańców w sferze ochrony kultury, edukacji i rekreacji;
− zapewnienie dostępu do terenów cennych przyrodniczo przy jednoczesnej ochronie
ich przed antropopresją.
Cele związane ze środowiskiem i ekologią:
− ochrona terenów o wysokich walorach przyrodniczo-krajobrazowych z zapewnieniem
zachowania ciągłości przestrzennej systemu środowiska przyrodniczego;
− wprowadzanie rozwiązań umożliwiających wzrost poziomu wiedzy mieszkańców na
temat lokalnych elementów środowiska przyrodniczego (ścieżki dydaktyczne, piesze,
konne i rowerowe szlaki turystyczne, tarasy widokowe) oraz ułatwiających bezpieczne korzystanie ze środowiska (przystanie, pola namiotowe, kempingi);
− zapewnienie wysokiej jakości wody pitnej, powietrza atmosferycznego i klimatu akustycznego;
− zapewnienie zorganizowanego systemu odbioru ścieków sanitarnych oraz wypełnienie wymogów wynikających z dokumentów zewnętrznych dotyczących ściekowej
aglomeracji Gdańsk;
− zapewnienie zorganizowanego systemu odbioru wód deszczowych oraz odpadów;
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−

zapewnienie możliwie wysokiego udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnej
strukturze źródeł energii. Niezbędne jest utrzymanie funkcjonowania elektrowni wodnych na rzece Raduni.

Cele rozwoju komunikacji:
− zapewnienie sprawnych zewnętrznych powiązań komunikacyjnych poprzez modernizację węzła w Kowalach i zapewnienie alternatywnych połączeń w stosunku do nadmiernie obciążonej drogi wojewódzkiej nr 221;
− poprawa stanu dróg oraz utwardzenie gminnych dróg dojazdowych;
− zwiększenie bezpieczeństwa w poruszaniu się po terenie gminy poprzez budowę
chodników oraz dróg rowerowych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 221 oraz wzdłuż pozostałych dróg obciążonych ruchem w stopniu uzasadniającym konieczność takich
inwestycji;
− zwiększenie udziału komunikacji publicznej w przewozach realizowanych na terenie
gminy, w tym połączeń z gminami ościennymi;
− tworzenie oznakowanych przejść dla pieszych (w tym wyposażonych w sygnalizację
świetlną) w miejscach krzyżowania się natężonego ruchu drogowego i pieszego;
− organizacja miejsc parkingowych w sposób niezakłócający ruchu pieszego i rowerowego.
Cele rozwoju infrastruktury technicznej:
− uzależnienie powstawania nowej zabudowy od uprzedniego wyposażenia terenu w
dostęp do sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej;
− zwiększenie efektywności wykorzystywania istniejących sieci infrastrukturalnych, poprzez lokalizowanie nowej zabudowy w miejscach wyposażonych w sieci infrastruktury technicznej oraz projektowanie nowych terenów przeznaczonych do zabudowy w
sposób gwarantujący najlepszą efektywność;
− dalszy rozwój sieci wodociągowej, gazowej, telekomunikacyjnej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenach całej gminy pozbawionych dostępu do nich;
− budowa sieci ciepłowniczych na terenach zwartej zabudowy mieszkaniowej.
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2. Kierunki rozwoju społeczno-ekonomicznego
2.1. Prognoza demograficzna
Na potrzeby Studium przeprowadzono uproszczoną prognozę demograficzną, uwzględniającą dwa scenariusze zbudowane w oparciu o odmienne pakiety danych. Horyzont czasowy
określono do 2030r., gdyż okres około 20-letni jest optymalnym do przeprowadzenia analiz
długoterminowych oraz odpowiada standardowym konstrukcjom dokumentów strategicznych. Dokumenty planistyczne z zakresu zagospodarowania przestrzennego powinny być
przygotowywane na taką perspektywę czasową.
W prognozie przyjęto dwa warianty rozwoju liczby ludności. Wariant A skonstruowano w
oparciu o dotychczasowe dane statystyczne dotyczące przyrostu naturalnego i salda migracji, które posłużyły jako ciąg liczbowy, którego projekcję dalszych zmian przedstawiono na
wykresie 1 kolorem czerwonym. Wariant B stworzono w oparciu o aktualną prognozę demograficzną GUS (o perspektywie do 2035r.) dla gmin wiejskich powiatu gdańskiego, po
uprzedniej standaryzacji dotychczasowej dynamiki zmian liczby ludności w gminie Kolbudy i
zastosowanie jej w stosunku do wyżej wymienionej prognozy. Na wykresie 1 oznaczono go
kolorem zielonym.
Wykres 1 - Prognoza zmian liczby ludności dla gminy Kolbudy do 2030r.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

W dalszych analizach (chyba, że zaznaczono inaczej), jako najbardziej prawdopodobny
przyjęto wariant C będący wariantem uśrednionym - na wykresie 1 oznaczony kolorem fioletowym.
Każdy z przedstawionych wariantów, uwzględniających zarówno czynniki naturalne jak i migracje, przedstawia znaczący wzrost liczby ludności w gminie Kolbudy w nadchodzących la-
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tach na poziomie między 4,4 - 5,4 tys. osób, co wskazuje na możliwość wzrostu liczby ludności w ciągu najbliższych 20 lat o około 31% - 38%. Stanowi to z jednej strony ogromną
szansę rozwoju gospodarczego dla mieszkańców gminy w przyszłości, przy jednocześnie
pojawiających się zagrożeniach związanych z chaotycznym rozwojem przestrzennym.
Dynamika wzrostu przedstawiona w niniejszej prognozie może jednak ulec zmianie na skutek nieprzewidywanych zdarzeń, takich jak zmiana sytuacji społeczno-gospodarczej regionu,
aglomeracji trójmiejskiej lub powiatu gdańskiego. Nie bez znaczenia będzie także sposób
wykorzystania wewnętrznego potencjału gminy.

2.2. Analiza potrzeb mieszkaniowych
Główne zagrożenia rozwoju gminy, wskazane w syntezie i ocenie uwarunkowań, dotyczą
zjawiska żywiołowego rozprzestrzeniania się zabudowy obserwowanego na terenie całej
gminy. Dalszy, niekontrolowany rozwój zabudowy na nowych terenach, będzie obarczony
negatywnymi skutkami dla całej gminy, zarówno w sferze przestrzennej, gospodarczej jak i
społecznej. Głównym celem, jaki postawił przed sobą zespół projektowy niniejszego dokumentu, było umożliwienie formowania koncentrycznego charakteru zabudowy w gminie przy
jednoczesnym ograniczaniu jej rozpraszania. Powinno odbywać się to w sposób gwarantujący zaspokojenie zapotrzebowania na nowe tereny inwestycyjne obecnym i przyszłym mieszkańcom gminy oraz jednoczesne zachowanie terenów wartościowych pod względem przyrodniczym, krajobrazowym i kulturowym.
W celu oszacowania zapotrzebowania na mieszkaniowe tereny inwestycyjne w ciągu najbliższych lat, przeprowadzono analizę potrzeb (popytu), w oparciu o dostępne dane statystyczne
oraz prognozę demograficzną zamieszczoną w rozdziale 2.1. tomu II - Prognoza demograficzna, pozwalającą w dalszej kolejności na dopasowanie wielkości podaży terenów przeznaczonych na cele mieszkaniowe wyznaczanych w Studium.
W analizie przyjęto optymistyczne warianty dotyczące rozwoju mieszkalnictwa na terenie
gminy oraz uśredniony wariant prognozy demograficznej. W związku z tym, że w gminie Kolbudy w przeciągu ostatnich 15 lat notowano przeciętnie jednostajny wzrost liczby ludności
oraz przeciętnie proporcjonalny przyrost liczby mieszkań, liczby izb oraz powierzchni użytkowej mieszkań, analizy oparto na wskaźnikach dynamiki. W poniższej tabeli przedstawiono
zmiany wyżej wymienionych czynników na przestrzeni ostatnich 15 lat:
Tabela 1 - Zmiany liczby ludności oraz wskaźników dotyczących mieszkalnictwa
w gminie Kolbudy w latach 1995-2030
Liczba
Rok
ludności

1995
1996
1997

7930
8004
8061

Dynamika
Dynamika
PowierzDynamika
zmian
Liczba
zmian
Liczba
chnia użytzmian liczliczby
mieszkań
liczby
izb
kowa
by izb
2
ludności
mieszkań
[m ]
100,93
100,71

Dane historyczne (lata 1995-2010)
1951
7362
1963
100,62
7437
101,02
1992
101,48
7563
101,69

2

130463
132299
135462

Dynamika
zmian powierzchni
użytkowej

Śr. dynamika
zmian
wsk.
2
mieszk.

101,41
102,39

101,01
101,85

Średnia dynamika zmian wskaźników związanych z mieszkalnictwem (obejmuje dynamikę zmian liczby mieszkań, dynamikę zmian liczby izb oraz dynamikę zmian powierzchni użytkowej).
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8191
1998
9545
1999
9884
2000
10255
2001
10623
2002
10956
2003
11379
2004
11782
2005
12307
2006
12890
2007
13147
2008
13604
2009
14019
2010
Średnia:

101,61
116,53
103,55
103,75
103,59
103,13
103,86
103,54
104,46
104,74
101,99
103,48
103,05
103,93

2011 14281
2012 14444
2013 14641
2014 14820
2015 15135
2016 15434
2017 15749
2018 16046
2019 16299
2020 16620
2021 16904
2022 17260
2023 17636
2024 17872
2025 18172
2026 18463
2027 18570
2028 18666
2029 18798
2030 18915
Średnia:

101,87
101,14
101,36
101,22
102,13
101,98
102,04
101,88
101,58
101,97
101,71
102,11
102,18
101,34
101,68
101,60
100,58
100,51
100,71
100,62
101,51

2023
101,56
7719
102,06
2276
112,51
8603
111,45
2599
114,19
9687
112,60
2712
104,35
10161
104,89
3360
123,89
12913
127,08
3795
112,95
14750
114,23
3976
104,77
15440
104,68
4103
103,19
16058
104,00
4167
101,56
16343
101,77
4322
103,72
17055
104,36
4531
104,84
17993
105,50
4680
103,29
18780
104,37
4858
103,80
19727
105,04
106,45
106,98
Dane prognozowane (lata 2011 - 2030)
5097
5347
5609
5885
6174
6477
6795
7128
7478
7846
104,91
8231
8635
9059
9504
9970
10460
10973
11512
12078
12671
-

139262
155267
177574
188818
260563
309169
324399
340900
349208
369847
395137
417006
442060
-

102,81
111,49
114,37
106,33
138,00
118,65
104,93
105,09
102,44
105,91
106,84
105,53
106,01
108,81

102,14
111,82
113,72
105,19
129,66
115,28
104,79
104,09
101,92
104,66
105,72
104,40
104,95
107,41

-

-

-

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

W okresie lat 1995-2010 przeciętna roczna dynamika zmian liczby ludności wyniosła 103,93,
natomiast przeciętna roczna dynamika zmian wskaźników dotyczących mieszkalnictwa, będąca średnią przeciętnej rocznej dynamiki zmian liczby mieszkań, liczby izb oraz powierzchni
użytkowej mieszkań, wyniosła 107,41. W okresie lat 2011-2030, zgodnie z prognozą zmian
liczby ludności, przeciętna roczna dynamika zmian liczby ludności wyniesie 101,51.
Uwzględniając te dane wyznaczono przeciętną roczną dynamikę zmian liczby mieszkań, która, dla okresu lat 2011-2030 wyniosła 104,91. Do wyznaczenia tej wartości posłużono się
średnią wartością trzech wskaźników z lat 1995-2010, chcąc w ten sposób przedstawić maksymalnie optymistyczny scenariusz, oznaczający maksymalny możliwy wzrost popytu na
mieszkaniowe tereny inwestycyjne.
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Wzrost liczby ludności w latach 2010-2030, według prognoz wynoszący 4896 osób, oznacza
pojawienie się w tym okresie na terenie gminy 1958 nowych gospodarstw domowych3.
Zakładając, że każde gospodarstwo domowe rozpocznie budowę domu jednorodzinnego,
zajmując działkę o powierzchni 1200 m2, do 2030r. popyt na mieszkaniowe tereny inwestycyjne w gminie Kolbudy obejmie obszar o powierzchni 234,99 ha4.
Biorąc pod uwagę położenie gminy Kolbudy przy granicy Trójmiasta oraz fakt, iż stanowi ona
obszar o bardzo intensywnie przebiegających procesach suburbanizacji, na terenie gminy
mieszka duża liczba osób, które nie są tu zameldowane, tak więc nie występują w sprawozdawczości GUS. Ich liczba jest nieznana i nie możliwa do weryfikacji metodami innymi niż
spis powszechny. Jednakże obecnie dostępne dane ze spisu powszechnego z 2002r. straciły na aktualności na tyle, że ich użycie do przedmiotowej analizy wydaje się bezzasadne. Dla
uproszczenia obliczeń, przyjęto, iż rzeczywista liczba osób mieszkających na terenie gminy
bez meldunku wynosi około 25% liczby ludności zameldowanej. W związku z tym, odpowiednio szybciej wzrastać będzie także liczba ludności i do 2030 roku, popyt na tereny
mieszkaniowe w gminie Kolbudy obejmie obszar o dodatkowej powierzchni 58,75 ha.
Tak więc, popyt na tereny mieszkaniowe związany ze wzrostem liczby ludności i potrzebami
mieszkaniowymi mieszkańców wyniesie 293,74 ha.
Na terenie gminy podmiejskiej, jaką są Kolbudy, ceny na rynku nieruchomości cechują się
dużą zmiennością, w związku z czym wiele osób traktuje zakup działek budowlanych jako
inwestycję kapitałową. Powoduje to dodatkowy wzrost popytu. Wskazanie jego precyzyjnej
wartości, ze względu na mnogość czynników mogących na nią potencjalnie oddziaływać nie
jest możliwe. W niniejszej analizie przyjęto optymistyczne założenie, iż powierzchnia terenów
budowlanych, nabywanych w celach inwestycyjnych, powodująca podniesienie popytu obejmie 25% powierzchni terenów mieszkaniowych. Zatem, do 2030 roku, popyt na mieszkaniowe tereny inwestycyjne w gminie Kolbudy obejmie dodatkowo obszar o powierzchni 73,44
ha.
Tak więc do 2030r. całkowity popyt na tereny mieszkaniowe, związany ze wzrostem ludności, potrzebami mieszkaniowymi oraz ruchem inwestycyjnych obejmie powierzchnię około
367,18 ha.
W celu obliczenia podaży terenów mieszkaniowych zaprojektowanych w niniejszym Studium,
analizie poddano tereny o następujących przeznaczeniach:
• tereny przeznaczone dla zabudowy mieszkaniowej (M);
• tereny przeznaczone dla zabudowy mieszkaniowej i zieleni (MZ);
• tereny przeznaczone dla zabudowy mieszkaniowej i usług (M/U);
3

Ponownie, w celu przedstawienia maksymalnie optymistycznego scenariusza zmian popytu na tereny inwestycyjne na terenie gminy, jako przeciętną liczbę osób stanowiących gospodarstwo domowe przyjęto 2,5 osób, przy
czym średnia dla województwa pomorskiego w 2010r. według GUS wyniosła 2,90. Wartości tego wskaźnika na
przestrzeni ostatnich 15 lat obniżają się, jednakże brak jest szczegółowych danych umożliwiających przeprowadzenie prognozy jego zmian dla terenu gminy Kolbudy.
4
Założenie dotyczące przeciętnej powierzchni działki potrzebnej dla jednego gospodarstwa domowego na po2
ziomie 1200 m jest również optymistyczne, ze względu na projektowaną na terenie gminy nową zabudowę wielorodzinną i jednocześnie rekompensuje potrzeby związane z realizacją w gminie Kolbudy zabudowy jednorodzinnej rezydencjonalnej.
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•
•
•

tereny przeznaczone dla usług i zabudowy mieszkaniowej (U/M);
tereny przeznaczone dla zabudowy zagrodowej (RM);
tereny przeznaczone dla zabudowy zagrodowej i usług (RM/U).

Przyjęto następujące wskaźniki wypełnienia terenów zabudową mieszkaniową: dla terenów
zabudowy mieszkaniowej (M): 100%, dla terenów zabudowy mieszkaniowej i zieleni (MZ):
70%, dla terenów zabudowy mieszkaniowej i usług (M/U): 70%, dla terenów usług i zabudowy mieszkaniowej (U/M): 50%, dla terenów zabudowy zagrodowej (RM): 100% i dla terenów
zabudowy zagrodowej oraz usług (RM/U): 70%.
Tabela 2 - Podaż terenów mieszkaniowych wyznaczonych w Studium

Tereny

Powierzchnia
terenów wyznaczonych w
Studium
(A)

Powierzchnia
Powierzchnia
Powierzchnia
terenów
Wskaźnik
zabudowy
nowych terenów
zainwestowanych
wypełnienia
mieszkaniowej
przeznaczonych
w ramach
terenu
w ramach
do
odpowiednich
zabudową
nowych terenów
zainwestowania
terenów
mieszkaniową przeznaczonych
w Studium
(D)
wyznaczonych
(B)
w
do zainwesto(C=A-B)
wania (CxD)
Studium

Tereny
przeznaczone
dla zabudowy
mieszkaniowej

789,73 ha

399,04 ha

390,69 ha

100%

390,69 ha

Tereny
przeznaczone
dla zabudowy
mieszkaniowej i
zieleni (MZ)

195,05 ha

60,92 ha

134,13 ha

70%

93,89 ha

Tereny
przeznaczone
dla zabudowy
mieszkaniowej i
usług (M/U)

778,13 ha

363,84 ha

414,29 ha

70%

290,00 ha

Tereny przeznaczone dla usług i
zabudowy
mieszkaniowej
(U/M)

195,15 ha

62,36 ha

132,79 ha

50%

66,4 ha

Tereny
przeznaczone
dla zabudowy
zagrodowej (RM)

41,55 ha

26,02 ha

15,53 ha

100%

15,53 ha

27,67

23,72 ha

3,95 ha

70%

2,77 ha

2027,28 ha

935,90 ha

1091,38 ha

-

859,28 ha

Tereny
przeznaczone
dla zabudowy
zagrodowej i
usług (RM/U)
Razem:

Źródło: opracowanie własne

W ramach nowych terenów przeznaczonych do zainwestowania w ramach Studium około
859,28 ha obejmuje powierzchnia gruntów do tej pory nieużytkowanych bądź użytkowanych
rolniczo, na której w wyniku zapisów Studium będzie możliwa do realizacji zabudowa mieszkaniowa.
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Aby obliczyć powyższe wartości, na zasięg terenów o powyższych przeznaczeniach nałożono tereny zainwestowane i zagospodarowane wskazane w tomie Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego Gminy Kolbudy niniejszego Studium.
Dodatkowo, część wyznaczonych w Studium terenów mieszkaniowych będzie musiała zostać przeznaczona na infrastrukturę techniczną i drogową (drogi wewnętrzne, ciągi komunikacyjne) umożliwiające obsługę tych terenów. W niniejszych analizach wysokość tego
współczynnika przyjęto na poziomie 25% powierzchni terenów, na których możliwa będzie
realizacja zabudowy mieszkaniowej. Tak więc rzeczywistą podaż obrazuje wskaźnik powierzchni netto terenów przeznaczonych do zabudowy mieszkaniowej w Studium. W gminie
Kolbudy wynosi on 644,46 ha.
Przy popycie, który do 2030r. obejmie powierzchnię 367,18 ha, niniejsze Studium zabezpiecza już obecnie 644,46 ha powierzchni, na której możliwa będzie realizacja zabudowy
mieszkaniowej. Oznacza to niemal dwukrotnie wyższą podaż terenów mieszkaniowych w
stosunku do możliwego do osiągnięcia popytu.
Podsumowując, w analizie przyjęto bardzo optymistyczne założenia dotyczące tempa rozwoju gminy oraz tempa prognozowanej konsumpcji (zabudowywania) mieszkaniowych terenów
inwestycyjnych. Mimo tego, powierzchnia terenów przeznaczonych do zabudowy mieszkaniowej niemal dwukrotnie przewyższa przewidywane do 2030r. potrzeby. Przy niezmiennym
tempie rozwoju po 2030r., obecna podaż mieszkaniowych terenów inwestycyjnych jest w
stanie zaspokoić popyt przez najbliższe 55 lat!
Dlatego też, przed przystąpieniem do sporządzania kolejnych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego należy w sposób oszczędny uruchamiać nowe tereny przeznaczone pod zabudowę, kierując się zasadą zrównoważonego i trwałego rozwoju. Przede
wszystkim, należy wyprzedzająco wyposażyć tereny planowane do zabudowy w infrastrukturę techniczną (w tym zwłaszcza kanalizację sanitarną) oraz drogową. Jeżeli natomiast prognozy demograficzne się nie potwierdzą, powodując spadek tempa przyrostu liczby mieszkańców, należy dodatkowo ograniczać ilość udostępnianych terenów zarówno w bieżącej polityce przestrzennej gminy jak i dokumentach planistycznych sporządzanych w przyszłości.

2.3. Kierunki rozwoju głównych gałęzi gospodarki
2.3.1. Rolnictwo wraz z rolniczą przestrzenią produkcyjną
Rolną przestrzeń produkcyjną w gminie tworzą tereny rolne oznaczone na rysunku Kierunki
zagospodarowania przestrzennego symbolem R oraz tereny rolne wzdłuż cieków wodnych i
wokół zbiorników wodnych oznaczone symbolem R/WS. Zasadnicze kierunki kształtowania
rolnej przestrzeni produkcyjnej obejmują:
• utrzymanie dotychczasowego użytkowania rolniczego,
• preferowanie rolnictwa ekologicznego,
• utrzymanie istniejących zbiorników wodnych, łąk i pastwisk,
• utrzymanie dotychczasowego sposobu użytkowania dolin rzecznych jako ciągów naturalnej zieleni łąkowo-pastwiskowej z lokalnymi skupiskami zieleni łęgowej wraz z możliwością realizacji w ich obrębie zbiorników małej retencji wodnej,
• wprowadzenie zadrzewień śródpolnych i zbiorników wodnych,
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•
•
•

powiększenie indywidualnych gospodarstw rolnych,
zalesianie gruntów rolnych niskiej klasy bonitacyjnej, z uwzględnieniem wymogów
ochrony przyrody według przepisów odrębnych,
udostępnienie terenów rolniczych dla potrzeb rekreacji i turystyki, w tym prowadzenia
działalności agroturystycznej.

Gospodarka rolna w gminie powinna polegać na działaniach agrotechnicznych i zootechnicznych, zmierzających do zminimalizowania oddziaływania człowieka na środowisko i
umożliwiających naturalne funkcjonowanie systemu rolniczego. Prowadząc racjonalną gospodarkę rolną należy kierować się następującymi zasadami:
• podtrzymanie i wzmacnianie cykli biologicznych w gospodarstwie rolnym,
• utrzymanie oraz podwyższanie trwałej żyzności gleby,
• dążenie do zamknięcia materii organicznej i składników pokarmowych w obrębie gospodarstwa,
• dobór odmian roślin oraz ras zwierząt odpornych na choroby i dobrze zaadaptowanych
do lokalnych warunków,
• gospodarowanie w oparciu o zasoby własne, na przykład obornik i pasze wytwarzane w
gospodarstwie,
• utrzymanie zwierząt w systemie wolnostanowiskowym, dostęp do wybiegów oraz żywienie paszami z rolnictwa ekologicznego,
• stosowanie wieloletniego płodozmianu,
• radykalne ograniczenie chemicznych środków ochrony roślin i nawozów syntetycznych,
antybiotyków dla zwierząt, dodatków do żywności i substancji pomagających w przetwarzaniu oraz innych sztucznych środków produkcji,
• całkowity zakaz stosowania organizmów zmodyfikowanych genetycznie,
• dostosowanie praktyk hodowlanych do poszczególnych ras zwierząt.
2.3.2. Leśnictwo wraz z leśną przestrzenią produkcyjną
Leśną przestrzeń produkcyjną w gminie tworzą stosunkowo rozległe obszarowo tereny kompleksów leśnych, oznaczone na rysunku Kierunki zagospodarowania przestrzennego symbolem ZL. Głównymi kierunkami kształtowania leśnej przestrzeni produkcyjnej są:
• zachowanie dotychczasowej produkcji leśnej i obiektów związanych z prowadzeniem
gospodarki leśnej,
• udostępnienie terenów leśnych dla potrzeb rekreacji i turystyki, w tym wyznaczenia na
terenach lasów zorganizowanych miejsc wypoczynku i realizację leśnych szlaków turystyki pieszej i rowerowej.
Zgodnie z ustawą z dnia 28 września 1991r. o lasach (Dz. U. z 2011r. Nr 12, poz. 59, z późn.
zm.), gospodarkę leśną winno prowadzić się według następujących zasad:
• powszechnej ochrony lasów;
• trwałości utrzymania lasów;
• ciągłości i zrównoważonego wykorzystania wszystkich funkcji lasów;
• powiększania zasobów leśnych.
Na obszarach leśnych powinno prowadzić się trwale zrównoważoną gospodarkę leśną zmierzającą do ukształtowania struktury lasów i ich wykorzystania w sposób i tempie zapewniającym trwałe zachowanie ich bogactwa biologicznego, wysokiej produkcyjności oraz potencjału
regeneracyjnego, żywotności i zdolności do wypełniania, teraz i w przyszłości, wszystkich
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ważnych ochronnych, gospodarczych i socjalnych funkcji na poziomie lokalnym, narodowym
i globalnym, bez szkody dla innych ekosystemów. Trwale zrównoważoną gospodarkę leśną
prowadzi się według planu urządzenia lasu lub uproszczonego planu urządzenia lasu, z
uwzględnieniem w szczególności następujących celów:
• zachowania lasów i korzystnego ich wpływu na klimat, powietrze, wodę, glebę, warunki
życia i zdrowia człowieka oraz na równowagę przyrodniczą;
• ochrony lasów, zwłaszcza lasów i ekosystemów leśnych stanowiących naturalne fragmenty rodzimej przyrody lub lasów szczególnie cennych ze względu na:
o zachowanie różnorodności przyrodniczej,
o zachowanie leśnych zasobów genetycznych,
o walory krajobrazowe,
o potrzeby nauki;
• ochrony gleb i terenów szczególnie narażonych na zanieczyszczenie lub uszkodzenie
oraz o specjalnym znaczeniu społecznym; ochrony wód powierzchniowych i głębinowych, retencji zlewni, w szczególności na obszarach wododziałów i na obszarach zasilania zbiorników wód podziemnych;
• produkcji, na zasadzie racjonalnej gospodarki, drewna oraz surowców i produktów
ubocznego użytkowania lasu.
Gospodarka leśna prowadzona w lasach stanowiących rezerwaty przyrody powinna
uwzględniać zasady określone w przepisach o ochronie przyrody. Gospodarka leśna w lasach wpisanych do rejestru zabytków i w lasach, na terenie których znajdują się zabytki archeologiczne wpisane do rejestru zabytków, prowadzona jest w uzgodnieniu z wojewódzkim
konserwatorem zabytków, z uwzględnieniem przepisów o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami.
2.3.3. Przemysł i drobna wytwórczość
Tereny przemysłowe i produkcyjne na terenie gminy Kolbudy wyznaczone w niniejszym Studium, dzielą się na trzy podstawowe kategorie: tereny górnicze oznaczone na rysunku Kierunki zagospodarowania przestrzennego symbolem PG, tereny aktywizacji gospodarczej
(oznaczone symbolem AG) oraz tereny aktywizacji gospodarczej i handlu wielkopowierzchniowego (oznaczone symbolem AG/UC).
Tereny górnicze zlokalizowane są w południowej części gminy, pomiędzy Lisewcem, Pręgowem Górnym a Bielkówkiem. Na ten cel przeznaczone są w Studium istniejące obszary wydobycia oraz złoża planowane do eksploatacji w przyszłości.
Największe powierzchnie terenów przemysłowych oraz przemysłowo-składowo-usługowych
zlokalizowane zostały w północno-wschodniej części gminy, w pobliżu trasy S6. Wyznaczono
je w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, natomiast w
niniejszym Studium zostały one przeznaczone do zachowania i zagospodarowania w istniejących granicach. Ponadto, na terenie gminy znajduje się wiele mniejszych powierzchniowo
obszarów o podobnym przeznaczeniu.
Dla rozwoju gospodarczego gminy, największe znaczenie ma zdegradowany obecnie teren
przemysłowy rozciągający się pomiędzy Kolbudami a Łapinem. Jego rehabilitacja i zagospodarowanie pozwoli na wzmocnienie gospodarczej roli Kolbud oraz może wyraźnie przyczynić
się do poprawy sytuacji na lokalnym rynku pracy.
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Głównymi kierunkami kształtowania terenów przemysłowych i produkcyjnych są:
• zabezpieczenie terenów obejmujących złoża surowców w celu umożliwienia ich wydobycia w przyszłości;
• zapewnienie bezpiecznego wydobycia, niepowodującego nadmiernych szkód w środowisku naturalnym oraz niestanowiącego zagrożenia dla terenów sąsiednich;
• wykorzystanie w celach przemysłowych i produkcyjnych części terenów zdegradowanych;
• minimalizację negatywnych skutków występujących w związku z działalnością prowadzoną na ich terenie.
Szczegółowe zapisy odnoszące się do konkretnych kategorii terenów zamieszczono w rozdziale 5. tomu II - Kierunki rozwoju struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy Kolbudy.
2.3.4. Usługi
Tereny przeznaczone na działalność usługową oraz tereny, na których działalność usługowa
występuje, jako funkcja uzupełniająca w stosunku do przeznaczenia podstawowego, oznaczone zostały na rysunku Kierunki zagospodarowania przestrzennego symbolami zawierającymi „U”. W związku z dominacją usług w strukturze gospodarczej gminy oraz wzrastającym
na nie zapotrzebowaniem, w Studium wyznaczono wiele terenów usługowych. Towarzyszą
one zabudowie mieszkaniowej we wszystkich miejscowościach, jednakże usługi powinny być
realizowane przede wszystkim:
• w pasmach zabudowy usytuowanych wzdłuż istniejących i projektowanych dróg o znaczeniu ponadlokalnym, w tym zwłaszcza wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 221 - droga ta
stanowi jedno z największych źródeł hałasu na terenie gminy, przez co wprowadza poważne utrudnienia w realizacji zabudowy przeznaczonej na stały pobyt ludzi;
• na terenach wskazanych jako centra miejscowości, gdzie preferowane powinny być
usługi centrotwórcze i nieuciążliwe - brak wykształconych centrów miejscowości wpływa
niekorzystnie na ich strukturę przestrzenną, prowadząc do jej homogenizacji na obszarze całej gminy.
Głównymi kierunkami kształtowania terenów usługowych są:
• zachowanie istniejących oraz możliwość lokalizacji nowych terenów i obiektów usługowych, których gabaryty i standardy należy kształtować indywidualnie w dostosowaniu do
wielkości i rodzaju pełnionej funkcji;
• zapewnienie wystarczających możliwości obsługi infrastrukturalnej oraz komunikacyjnej,
w tym zabezpieczenie odpowiedniej ilości miejsc parkingowych.
Szczegółowe zapisy odnoszące się do konkretnych kategorii terenów zamieszczono w rozdziale 5. tomu II - Kierunki rozwoju struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy Kolbudy.
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3. Obszary oraz zasady ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody, krajobrazu kulturowego i uzdrowisk
Diagnoza środowiska przyrodniczego, przeprowadzona w rozdziale 4.1. tomu I - Zasoby i
stan środowiska przyrodniczego, wskazuje, iż teren gminy wyróżnia się licznymi walorami
przyrodniczymi i krajobrazowymi, które należy zachować i chronić. W północnej i zachodniej
części gminy dominują siedliska leśne o dużych areałach. W części środkowej i środkowowschodniej występują cenne przyrodniczo tereny otwarte, w tym także tereny wodne związane z rzeką Radunią i zbiornikami przez nią zasilanymi. Południowa część gminy to obszar
stosunkowo słabo zalesiony, lecz obejmujący najcenniejsze walory krajobrazowe, ze względu na duże zróżnicowanie rzeźby terenu oraz stosunkowo niski poziom zaludnienia.
W celu zachowania wszystkich wartościowych elementów środowiska naturalnego, przyrody
oraz krajobrazu kulturowego określono kierunki i zasady jego ochrony. Na terenie gminy nie
występują uzdrowiska, w związku z czym nie ustanawia się zasad ochrony uzdrowisk. W
pierwszej kolejności wskazano ogólne kierunki, odnoszące się do całego terenu gminy, by w
dalszej kolejności wskazać kierunki szczegółowe, odnoszące się do poszczególnych elementów środowiska, terenów oraz form ochrony.
3.1. Ogólne kierunki i zasady ochrony środowiska naturalnego
Podstawą do określania kierunków ochrony środowiska przyrodniczego jest zasada zrównoważonego i trwałego rozwoju wskazująca na konieczność określania kierunków zagospodarowania pozwalających na zachowanie zasobów środowiska przyrodniczego, przy jednoczesnym racjonalnym wykorzystaniu jego walorów. Nadrzędnym celem środowiskowym polityki
przestrzennej gminy Kolbudy jest zachowanie i poprawa stanu środowiska przyrodniczego
poprzez:
• utrzymanie procesów ekologicznych i stabilności ekosystemów,
• zabezpieczenie terenów o dużych wartościach przyrodniczych i krajobrazowych,
• zachowanie różnorodności biologicznej,
• zachowanie ciągłości systemu przyrodniczego,
• ochronę obszarów występowania złóż kopalin,
• ochronę walorów krajobrazowych, zieleni we wsiach oraz zadrzewień,
• ochronę wód powierzchniowych i podziemnych oraz poprawę ich jakości,
• utrzymywanie lub przywracanie do właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych, a
także pozostałych zasobów, tworów i składników przyrody,
• kształtowanie korzystnych warunków aerosanitarnych,
• rekultywację terenów zdegradowanych,
• realizację zabezpieczeń przeciwpowodziowych zapewniających ograniczenie skutków
powodzi,
• poprawę jakości powietrza,
• poprawę klimatu akustycznego.

3.2. Kierunki i zasady ochrony przyrody na obszarach prawnie chronionych na podstawie przepisów odrębnych
Ochrona wartości przyrodniczych i krajobrazowych jest realizowana poprzez objęcie określonych obszarów i obiektów ochroną prawną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.
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o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.). Na terenie gminy występują następujące obszary podlegające ochronie na mocy tej ustawy:
3.2.1. Obszary specjalnej ochrony siedlisk Natura 2000
Na terenie gminy Kolbudy występują dwa obszary Natura 2000:
• Obszar specjalnej ochrony siedlisk Natura 2000 „Dolina Reknicy” (PLH 220008);
• Obszar specjalnej ochrony siedlisk Natura 2000 „Ostoja Pomlewo” (PLH 220092).
Szczegółowo, zasady zagospodarowania na terenach Natura 2000 określa ustawa z dnia 16
kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.) oraz indywidualne zapisy dla każdego z obszarów zawarte w planach zadań ochronnych, ustanawianych w drodze zarządzenia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz w
planach ochrony ustanawianych w drodze rozporządzenia przez ministra właściwego ds.
środowiska. Plany zadań ochronnych oraz plany ochrony zawierają ustalenia konieczne do
uwzględnienia w projektach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Na obszarach Natura 2000 zabrania się podejmowania działań mogących, osobno lub w połączeniu z innymi działaniami, znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru
Natura 2000, w tym w szczególności mogących:
• pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000,
• wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura
2000,
• pogorszyć integralność obszaru Natura 2000 lub jego powiązania z innymi obszarami.
Powoduje to konieczność każdorazowego poddawania projektowanych przedsięwzięć i projektowanych dokumentów strategicznych procedurze oceny oddziaływania na środowisko
zgodnie z przepisami odrębnymi5.
Należy podkreślić, że projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego należy uzgodnić z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska w zakresie ich ustaleń, które
mogłyby znacząco oddziaływać na obszary Natura 2000.
Na terenie gminy nie planuje się utworzenia nowych obszarów Natura 2000.
3.2.2. Rezerwaty przyrody
• Rezerwat przyrody „Bursztynowa Góra”;
• Rezerwat przyrody „Jar Reknicy”.
Szczegółowo zasady zagospodarowania na terenach Natura 2000 określa ustawa z dnia 16
kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.) oraz indywidualne zapisy dla każdego rezerwatu zawarte w planach ochrony ustanawianych w drodze zarządzenia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Plany ochrony zawierają ustalenia konieczne do uwzględnienia w projektach miejscowych planów zagospodaro5

Zasady postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko określone są w ustawie z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.).
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wania przestrzennego. Należy również podkreślić, że projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w części dotyczącej rezerwatu przyrody i jego otuliny, wymagają uzgodnienia z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska w zakresie ustaleń tych
planów, mogących mieć negatywny wpływ na cele ochrony rezerwatu przyrody.
W zakresie zagospodarowania przestrzennego na terenach rezerwatów, ograniczenia dotyczą przede wszystkim:
• budowy lub przebudowy obiektów budowlanych i urządzeń technicznych;
• zmiany stosunków wodnych, regulacji rzek i potoków, jeżeli zmiany te nie służą ochronie
przyrody;
• pozyskiwania skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i
zwierząt, minerałów i bursztynu;
• niszczenia gleby lub zmiany przeznaczenia i użytkowania gruntów;
• prowadzenia działalności wytwórczej, handlowej i rolniczej, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych w planie ochrony;
• ruchu pieszego, rowerowego, narciarskiego i jazdy konnej z wyjątkiem miejsc do tego
wyznaczonych;
• wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu.
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska może zezwolić na obszarze rezerwatu przyrody na
odstępstwa od powyższych zakazów, jeżeli jest to uzasadnione:
• potrzebą ochrony przyrody;
• potrzebą realizacji inwestycji liniowych celu publicznego, w przypadku braku rozwiązań
alternatywnych i po zagwarantowaniu kompensacji przyrodniczej;
• wykonywaniem badań naukowych lub celami edukacyjnymi, kulturowymi, turystycznymi,
rekreacyjnymi lub sportowymi lub celami kultu religijnego i nie spowoduje to negatywnego oddziaływania na cele ochrony przyrody rezerwatu przyrody.
Na terenie gminy nie planuje się utworzenia nowych rezerwatów.
3.2.3. Obszary Chronionego Krajobrazu
• Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Raduni;
• Otomiński Obszar Chronionego Krajobrazu;
• Przywidzki Obszar Chronionego Krajobrazu.
Szczegółowo zasady zagospodarowania w granicach obszarów chronionego krajobrazu
określa ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz.
1220, z późn. zm.) oraz uchwała Nr 1161/XLVII/10 Sejmiku Województwa Pomorskiego z
dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w województwie pomorskim (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 80, poz. 1455).
W zakresie zagospodarowania przestrzennego na terenach położonych w granicach obszarów chronionego krajobrazu, ograniczenia dotyczą przede wszystkim:
• realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziały-
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•

•

•

•

•
•

wania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.), przy czym zakaz ten nie
dotyczy:
− realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których
przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko wykazała brak znacząco negatywnego wpływu na ochronę przyrody obszaru chronionego krajobrazu,
− realizacji przedsięwzięć potencjalnie mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których organ ochrony środowiska stwierdził brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli
nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów
lub naprawy urządzeń wodnych;
wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu, przy czym zakaz ten
nie dotyczy udokumentowanych złóż piasku, żwiru i gliny, których eksploatacja nie będzie powodowała zmiany stosunków wodnych, zagrożenia dla chronionych ekosystemów oraz gatunków roślin i zwierząt;
wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac
związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym, przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą lub remontem urządzeń wodnych;
dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody
lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka
wodna lub rybacka;
likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych;
lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej, przy czym zakaz
ten nie dotyczy:
− obszarów zwartej zabudowy miast i wsi w granicach określonych w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (lub w równorzędnych dokumentach planistycznych), gdzie dopuszcza się uzupełnianie zabudowy mieszkaniowej i usługowej pod warunkiem wyznaczenia nieprzekraczalnej linii zabudowy od
brzegu wód, określonej poprzez połączenie istniejących budynków na przylegających działkach,
− siedlisk rolniczych - w zakresie uzupełniania istniejącej zabudowy o obiekty niezbędne do prowadzenia gospodarstwa rolnego, pod warunkiem nie przekraczania dotychczasowej linii zabudowy od brzegów wód,
− wyznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego terenów
dostępu do wód publicznych oraz w zakresie niezbędnym do pełnienia funkcji plaż,
kąpielisk i przystani,
− istniejących obiektów letniskowych, mieszkalnych i usługowych, zrealizowanych na
podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które utraciły
moc przed dniem 1 stycznia 2004r. - gdzie dopuszcza się przebudowę i modernizację istniejącego zainwestowania w celu poprawy standardów ochrony środowiska
oraz walorów estetyczno-krajobrazowych, pod warunkiem nie zwiększania powierzchni zabudowy, a także nie przybliżania zabudowy do brzegów wód, jeżeli w
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trakcie postępowania strona wykaże brak niekorzystnego wpływu planowanej inwestycji na chronione w danym obszarze ekosystemy i krajobraz.
Wymienione wyżej ograniczenia nie dotyczą jednak:
• wykonywania zadań na rzecz obronności kraju i bezpieczeństwa państwa,
• prowadzenia akcji ratowniczej oraz działań związanych z bezpieczeństwem powszechnym,
• realizacji inwestycji celu publicznego.
W związku z ograniczeniami możliwości lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych, w niniejszym Studium
na rysunku Kierunki zagospodarowania przestrzennego wyznaczone zostały obszary zwartej
zabudowy wsi.
Na terenie gminy nie planuje się utworzenia nowych obszarów chronionego krajobrazu.

3.2.4. Użytki ekologiczne
• użytek ekologiczny „Park Wiejski” w miejscowości Jankowo;
• użytek ekologiczny „Sarnia Góra”.
Szczegółowo zasady zagospodarowania w granicach użytków ekologicznych określa ustawa
z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1220, z późn.
zm.), uchwała Nr XXVIII/194/97 Rady Gminy Kolbudy Górne z dnia 19 czerwca 1997r.
w sprawie uznania za użytek ekologiczny „Park Wiejski” w miejscowości Jankowo, gm. Kolbudy oraz uchwała Nr XXXII/206/2001 Rady Gminy Kolbudy Górne z dnia 30 sierpnia 2001r.
w sprawie uznania użytku ekologicznego pod nazwą „Sarnia Góra” w Kolbudach.
W zakresie zagospodarowania przestrzennego na terenach użytków ekologicznych, ograniczenia dotyczą przede wszystkim:
• wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac
związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych;
• uszkadzania i zanieczyszczania gleby;
• dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody
albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej;
• likwidowania, zasypywania i przekształcania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów wodno-błotnych;
• wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntów rolnych;
• zmiany sposobu użytkowania ziemi;
• wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu;
• umieszczania tablic reklamowych;
• lokalizacji budownictwa letniskowego poza miejscami wyznaczonymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego;
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•

budowy budynków, budowli, obiektów małej architektury i tymczasowych obiektów budowlanych mogących mieć negatywny wpływ na obiekt chroniony bądź spowodować
degradację krajobrazu.

W dotychczas obowiązującym Studium wskazano następujące użytki ekologiczne do utworzenia: użytek ekologiczny „Sucha Dolina w Kolbudach”, użytek ekologiczny „Jankowski Las”
i użytek ekologiczny „Buszkowskie Bagno”. Jednakże obecnie, gmina nie planuje utworzenia
tych użytków ekologicznych.
3.2.5. Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe
W dotychczas obowiązującym Studium wskazano następujące zespoły przyrodniczokrajobrazowe do utworzenia: zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Jezioro Otomińskie”, zespół
przyrodniczo-krajobrazowy „Górne Buszkowy” i zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Dolne
Pręgowo”. Jednakże obecnie, gmina nie planuje utworzenia tych zespołów przyrodniczo krajobrazowych.
3.2.6. Pomniki przyrody
Na terenie gminy znajdują się 24 pomniki przyrody obejmujące ponad 60 obiektów.
Tabela 3 - Pomniki przyrody w gminie Kolbudy
Pomnik przyrody
Grupa drzew (3 dęby szypułkowe);
obwody: 300, 465, 500 cm;
wys.: 25-30 m
Grupa drzew (2 dęby szypułkowe);
obwody: 440 cm, 420 cm;
wys.: 26 m;
wiek: około 220 lat
Grupa drzew (4 graby pospolite);
obwody: 225, 203, 228, 185 cm;
wys.: 17, 15, 21, 20 m;
wiek: około 200 lat
Jesion wyniosły;
obwód: 400 cm,
wys.: 35 m,
wiek: około 220 lat
Aleja lipowa (27 sztuk lip drobnolistnych obrośniętych bluszczem);
obwody: od 100 do 260 cm;
wys.: 17,5 m;
wiek: około 80 lat
Dąb szypułkowy obrośnięty bluszczem;
obwód: 295 cm;
wys.: 25 m;

Rok
utworzenia
(nr rej)
196610-21
(167)

Oznaczenie dziennika
urzędowego, w którym
został ogłoszony akt
o utworzeniu

Położenie,
własność

Brak danych

Leśnictwo Otomin, oddział 53a

198306-15
(490)

Brak danych

Bąkowo,
były cmentarz

198412-30
(521)

Brak danych

Bielkówko,
park przy Domu Dziecka

198710-30
(b.d.)

Zarządzenie Nr 23/87
Wojewody Gdańskiego
z dnia 6 października
1987r. (Dz. Urz. Woj.
Gd. Nr 20, poz. 123)

198903-29
(649)
198903-29
(646)

Zarządzenie Nr 11/89
Wojewody Gdańskiego
z dnia 29 marca 1989r.
w sprawie uznania za
pomniki przyrody niektórych drzew i głazów w
woj. gdańskim (Dz. Urz.
Woj. Gd. Nr 13, poz. 97)
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Jankowo,
na terenie parku
podworskiego - stanowi
własność prywatną i pozostaje pod zarządem
właściciela
Lublewo,
cmentarz - stanowią
własność parafii w Lublewie, pozostają pod zarządem tej parafii
Lublewo,
południowo-zachodni
narożnik cmentarza stanowi własność parafii
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wiek: około 150 lat

Dąb szypułkowy;
obwód: 340 cm;
wys.: 25 m;
wiek: około 200 lat

198903-29
(647)

Dąb szypułkowy;
obwód: 392 cm;
wys.: 25 m;
wiek: około 220 lat

198903-29
(644)

Dąb szypułkowy;
obwód: 520 cm;
wys.: 21 m;
wiek: około 250 lat

198903-29
(642)

Grupa drzew (2 jesiony wyniosłe);
obwody: 248 i 280 cm;
wys.: 26 i 28 m;
wiek: około 150 lat

198903-29
(650)

Grupa drzew (2 lipy szerokolistne);
obwody: 225 i 212 cm;
wys.: 21 i 22 m;
wiek: około 150 lat

198903-29
(645)

Grupa drzew (4 lipy drobnolistne
obrośnięte bluszczem);
obwody odpowiednio: 260, 240,
175, 145 cm;
wys.: 18, 19, 17, 17 m;
wiek: około 100-120 lat

198903-29
(648)

Klon pospolity;
obwód: 280 cm;
wys.: około 25 m;
wiek: około 170 lat

198903-29
(652)

Lipa drobnolistna;
obwód: 375 cm;
wys.: 26 m;

198903-29
(651)

w Lublewie, pozostaje
pod zarządem tej parafii
Lublewo,
południowo-wschodni
narożnik cmentarza stanowi własność parafii
w Lublewie, pozostaje
pod zarządem tej parafii
Lublewo,
północno-wschodni narożnik cmentarza - stanowi własność parafii w
Lublewie, pozostaje pod
zarządem tej parafii
Czapelsko,
były cmentarz przy kościele - stanowi własność parafii w Czapelsku, pozostaje pod zarządem parafii
Lublewo,
Dawny cmentarz przy
kościele - stanowią własność parafii w Lublewie, pozostają pod zarządem tej parafii
Lublewo,
południowo-wschodni
narożnik cmentarza stanowi własność parafii
w Lublewie, pozostaje
pod zarządem tej parafii
Lublewo,
północno-zachodni narożnik cmentarza - stanowią własność parafii
w Lublewie, pozostaje
pod zarządem tej parafii
Łapino Dolne,
w parku przy zabytkowym dworze, naprzeciw
przystanku autobusowym - stanowi własność
Skarbu Państwa, pozostaje pod zarządem
Gminnego Zespołu
Szkół EkonomicznoAdministracyjnych w
Kolbudach
Lublewo, dawny cmentarz przy kościele - stanowi własność parafii w
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wiek: około 180 lat

Lipa szerokolistna;
obwód: 324 cm;
wys.: 25 m;
wiek: około 170 lat

Lipa szerokolistna;
obwód: 367 cm;
wys.: 19 m;
wiek: około 180 lat
Grupa drzew (3 świerki pospolite,
1 modrzew europejski, 1 kasztanowiec biały); obwody odpowiednio:
247, 170, 190, 225, 300 cm;
wys.: około 20 m;
wiek: około 130 lat
Lipa drobnolistna;
obwód: 362 cm;
wys.: 25 m;
wiek: około 150 lat
Buk pospolity;
obwód: 425 cm;
wys.: 28 m;
wiek: około 200 lat
Dąb bezszypułkowy;
obwód: 369 cm;
wys.: 21 m;
wiek: około 200 lat

Lublewie i pozostaje pod
zarządem tej parafii
Łapino Dolne,
w parku przy zabytkowym dworze - stanowi
własność Skarbu Państwa, pozostaje pod zarządem Gminnego Zespołu Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych
w Kolbudach
Czapelsko,
obok kościoła - grunt
stanowi własność prywatną

198903-29
(654)

198903-29
(643)

199102-25
(778)

199102-25
(777)

Rozporządzenie Nr 3/91
Wojewody Gdańskiego
z dnia 25 lutego 1991r.
w sprawie uznania za
pomniki przyrody niektórych drzew i głazów w
województwie gdańskim
(Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 7,
poz. 54)

199612-06
(988)
199612-06
(989)

Dąb szypułkowy;
obwód: 415 cm;
wys.: 24 m;
wiek: około 250 lat

199612-06
(991)

Lipa drobnolistna;
obwód: 400 cm;
wys.: 20 m;
wiek: około 150 lat

199612-06
(990)

Dąb szypułkowy;
obwód: 292 cm;
wys.: 18 m

200012-11
(1111)

Rozporządzenie Nr
6/96Wojewody Gdańskiego z dnia 6 grudnia
1996r. w sprawie uznania
za pomniki przyrody niektórych drzew i głazów w
województwie gdańskim
(Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 50)

Rozporządzenie Nr
195/2000 Wojewody
Pomorskiego z dnia
11 grudnia 2000r.
w sprawie uznania za
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Kolbudy,
ul. Młyńska 3 - grunt
stanowi własność prywatną
Kolbudy,
ul. Młyńska - stanowi
własność komunalną,
pozostaje w zarządzie
Urzędu Gminy w Kolbudach
Leśnictwo Ostróżki, oddział 63g (Nadleśnictwo
Kolbudy) - stanowią
własność Skarbu Państwa i pozostają w zarządzie Nadleśnictwa
Kolbudy
Leśnictwo Otomin, oddział 52k (Nadleśnictwo
Kolbudy) - stanowi własność Skarbu Państwa i
pozostaje w zarządzie
Nadleśnictwa Kolbudy
Leśnictwo Ostróżki, oddział 63i (Nadleśnictwo
Kolbudy) - stanowi własność Skarbu Państwa i
pozostaje w zarządzie
Nadleśnictwa Kolbudy
Otomin,
ul. Pogodna 1 - stanowi
własność Urzędu Gminy
w Kolbudach i pozostaje
w jego zarządzie
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Klon zwyczajny
(Acer platanoides);
obwód: 505 cm;
wys.: 19 m

200308-26

pomniki przyrody niektórych drzew i głazów
w województwie pomorskim (Dz. Urz. Woj.
Pom. Nr 115, poz.739)
Uchwała nr VII/72/2003
Rady Gminy Kolbudy z
dnia 26 sierpnia 2003r.
w sprawie uznania za
pomnik przyrody drzewa
klonu zwyczajnego
(Acer platanoides) w
Jankowie

Jankowo,
dz. nr 10/2 - przy terenie
boiska gminnego

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Kolbudach
i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku

Szczegółowo zasady zagospodarowania w granicach użytków ekologicznych określa ustawa
z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1220, z późn.
zm.). Ochrona pomników przyrody polega przede wszystkim na zapewnieniu możliwości ich
istnienia aż do ich samoistnego, całkowitego rozpadu, jeśli nie stanowią zagrożenia dla ludzi
bądź mienia. Obecnie, pomniki przyrody ustanawiane są w drodze uchwały rady gminy.
W zakresie zagospodarowania przestrzennego w stosunku do pomników przyrody, ograniczenia dotyczą przede wszystkim:
• niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru;
• wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac
związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych;
• uszkadzania i zanieczyszczania gleby;
• dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody
albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej;
• likwidowania, zasypywania i przekształcania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów wodno-błotnych;
• wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntów rolnych;
• zmiany sposobu użytkowania ziemi;
• umieszczania tablic reklamowych.
W dotychczas obowiązującym Studium wskazano następujące pomniki przyrody do utworzenia:
• dąb szypułkowy o średnicy pnia 103 cm na terenie starego cmentarza w Bąkowie;
• klon pospolity o średnicy pnia 78 cm w parku w Lisewcu przy drodze dojazdowej do gospodarstwa;
• lipa drobnolistna o średnicy pnia 104 cm w sąsiedztwie drogi za kościołem w Czapelsku;
• lipa drobnolistna o średnicy pnia 90 cm w sąsiedztwie pomnika przyrody nr 643 przy kościele w Czapelsku;
• jarzęby szwedzkie 5 sztuk o średnicach 93 cm (4 sztuki) i 94 cm, przy drodze do starego
cmentarza w miejscowości Buszkowy Dolne;
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lipy drobnolistne 4 sztuki o średnicach pni: 114, 104, 104, 89 cm na terenie starego parku w Janowej Dolinie;
• modrzew europejski o średnicy pnia 87 cm w zachodniej części starego parku w Janowej Dolinie.
Jednakże obecnie, gmina nie planuje utworzenia nowych pomników przyrody.
•

3.2.7. Inne tereny cenne przyrodniczo i krajobrazowo zlokalizowane na terenie gminy,
wskazane do szczególnej ochrony
Wśród najcenniejszych terenów, w stosunku do których nie będą miały zastosowania przepisy z zakresu ochrony przyrody, jednakże niezbędna jest ich kompleksowa ochrona zapewniona przede wszystkim w zapisach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, znajdują się:
• dawne założenia parkowe i folwarczne w: Bąkowie, Bielkowie, Buszkowach Dolnych,
Buszkowach Górnych (Janowa Dolina), Czapielsku, Jankowie Gd., Lisewcu, Łapinie;
• tereny dawnych cmentarzy w: Bąkowie, Buszkowach Górnych i Dolnych, Czapielsku,
Jankowie Gdańskim, Lisewcu, Lublewie, Otominie, Pręgowie Dolnym;
• aleje i zadrzewienia przydrożne, m.in. na odcinkach tras: Gdańsk - Kościerzyna, Kolbudy - Buszkowy, Buszkowy - Podlasie, Buszkowy - Janowa Dolina.

3.3. Zasady ochrony walorów krajobrazu kulturowego
Gmina Kolbudy, zgodnie z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego (2009), należy do najbardziej zagrożonych krajobrazowo obszarów województwa
pomorskiego. Dlatego też istotna jest na jej terenie intensyfikacja działań związanych z
ochroną krajobrazową. Polegać ona powinna na zachowaniu cech charakterystycznych danego krajobrazu oraz jego walorów krajobrazowych, tj. wartości ekologicznych, estetycznych
i kulturowych danego obszaru oraz związanych z nim: rzeźby terenu, tworów i składników
przyrody, ukształtowanych przez siły przyrody lub działalność człowieka.
W Studium kształtowania wysokości zabudowy na obszarze gminy Kolbudy (2010) wskazano, iż z uwagi na to, że ponad 4/5 obszaru Gminy Kolbudy jest pokryte strefami ochrony
związanymi z ochroną środowiska kulturowego, a w szczególności z ochroną krajobrazu kulturowego, wydaje się celowe, aby dla całego terytorium Gminy Kolbudy ustanowić prawo
miejscowe ochrony krajobrazu kulturowego.6
W ramach ochrony bezpośredniego otoczenia dominant kulturowych i krajobrazów historycznych w Studium kształtowania wysokości zabudowy na obszarze gminy Kolbudy wyznaczono strefy ochrony krajobrazu kulturowego otaczającego dominanty kulturowe i zachowane krajobrazy historyczne oraz strefę ochrony krajobrazu strefy krawędziowej wysoczyzny
wokół doliny rzeki Raduni, które przedstawiono na Schemacie 2.4a. W strefach tych należy
zachować odpowiednią wysokość budynków w zależności od ich położenia, funkcji i kubatury, co zostało przedstawione w rozdziale 5. tomu II - Kierunki rozwoju struktury funkcjonalnoprzestrzennej gminy Kolbudy.
W niniejszym Studium wskazuje się ponadto na konieczność ustanowienia stref ochrony
konserwatorskiej układów/zespołów osadniczych i stref ochrony konserwatorskiej ekspozycji
w celu ochrony walorów krajobrazu kulturowego wsi, przede wszystkim w oparciu o ustalenia
6

Studium kształtowania wysokości zabudowy na terenie gminy Kolbudy, Ako Architekci, Gdańsk 2010, s. 8
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obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Wymagane jest
uwzględnianie, wskazanych na rysunku Kierunki zagospodarowania przestrzennego, stref
ochrony konserwatorskiej w nowych miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, z możliwością korekty ich granic w uzgodnieniu z konserwatorem zabytków. Ustalenia
dla tych stref winny być szczegółowo dopracowane w tekstach planów, także w uzgodnieniu
z konserwatorem zabytków. Natomiast sposób zagospodarowania i zabudowy na obszarach
położonych w wyznaczonych w Studium strefach ochrony konserwatorskiej ekspozycji winien
zostać uzgodniony z konserwatorem zabytków na etapie sporządzania planu miejscowego,
bez konieczności przenoszenia granic tych stref do planów.
Ochrona krajobrazu kulturowego w gminie winna odbywać się przede wszystkim poprzez:
• ochronę terenu przed nadmiernym zainwestowaniem i penetracją,
• ograniczenie form zabudowy oraz wysokości zabudowy,
• nawiązanie nowej zabudowy do układu urbanistycznego wsi,
• zachowanie zasadniczych elementów historycznego rozplanowania wsi,
• dostosowania nowej zabudowy do historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie
skali i formy zabudowy, przy założeniu harmonijnego współistnienia tkanki historycznej i
współczesnej,
• dążenie do zachowania i odtworzenia historycznego układu przestrzennego, tj. układu
zieleni, przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i rewaloryzacyjnych obiektów,
• niezabudowywanie terenów stanowiących strefę ekspozycji historycznych wsi oraz zespołów i obiektów zabytkowych,
• ochronę ciągów, punktów i przedpoli widokowych,
• niezabudowywanie eksponowanych widokowo kulminacji terenu,
• wkomponowanie zabudowy w istniejącą rzeźbę terenu,
• zakaz prowadzenia prac ziemnych zmieniających naturalne ukształtowanie terenu,
• ochronę zabytkowych alei przydrożnych,
• ochronę roślinności porastającej skarpy i wydmy.

3.4. Zasady ochrony klimatu akustycznego
Podstawowymi źródłami hałasu w gminie są drogi oraz linia kolejowa. W związku z tym, zasadniczym zadaniem, mającym na celu poprawę klimatu akustycznego gminy, jest zmniejszenie uciążliwości komunikacyjnych. Dlatego też przyjmuje się następujące kierunki podejmowanych działań:
• ograniczenie hałasu u źródła poprzez:
o przerzucanie ruchu tranzytowego na arterie położone z dala od zabudowy,
o eliminowanie ciężkiego transportu z centrum miejscowości,
o poprawę stanu nawierzchni dróg,
o rozbudowę ekologicznych form transportu - ścieżki rowerowe,
o rozwój komunikacji publicznej;
• eliminację uciążliwości hałasu wzdłuż arterii komunikacyjnej poprzez:
o odpowiednie kształtowanie przestrzeni w terenach przyległych do systemów transportowych (m. in. powiększania terenów zielonych wzdłuż dróg),
o budowę ekranów akustycznych, których stosowanie należy jednak ograniczyć do
tych miejsc, w których poprawa klimatu akustycznego innymi metodami nie będzie
możliwa,
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•

ochronę zabudowy mieszkaniowej, szpitali, domów opieki społecznej lub budynków
związanych ze stałym albo czasowym pobytem dzieci i młodzieży znajdujących się na
terenach przeznaczonych do działalności produkcyjnej, składowania i magazynowania
poprzez stosowanie rozwiązań technicznych zapewniających właściwe warunki akustyczne w budynkach.

Uściślenie rozwiązań i parametrów elementów głównego układu sieci transportowych, w tym
także szczegółowe warunki realizacji w zakresie ochrony środowiska, powinny być ustalone
w zapisach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Ponadto, należy podkreślić, że przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego, wyznaczając tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania, należy każdorazowo wskazać, które z nich należą do poszczególnych rodzajów terenów zróżnicowanych ze względu na poziom hałasu. Jeżeli wyznaczony w planie teren może być zaliczony do kilku rodzajów terenów chronionych akustycznie uznaje się, że dopuszczalne poziomy hałasu powinny być ustalone jak dla przeważającego rodzaju terenu.7
Terenami chronionymi akustycznie są tereny przeznaczone:
• pod zabudowę mieszkaniową;
• pod szpitale i domy opieki społecznej;
• pod budynki związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży;
• na cele uzdrowiskowe;
• na cele rekreacyjno-wypoczynkowe;
• na cele mieszkaniowo-usługowe.

3.5. Zasady ochrony powietrza
Ochrona powietrza polega na zapewnieniu jak najlepszej jego jakości, w szczególności poprzez:
• utrzymanie poziomów substancji w powietrzu poniżej dopuszczalnych dla nich poziomów lub co najmniej na tych poziomach;8
• zmniejszanie poziomów substancji w powietrzu co najmniej do dopuszczalnych, gdy nie
są one dotrzymane;
• zmniejszanie i utrzymanie poziomów substancji w powietrzu poniżej poziomów docelowych albo poziomów celów długoterminowych lub co najmniej na tych poziomach.
Do głównych zadań mających na celu poprawę jakości powietrza należy:
• ograniczenie niskiej emisji powstającej w wyniku spalania węgla w piecach domowych i
lokalnych kotłowniach,
• stosowanie odpowiednich rozwiązań w zakresie ogrzewania: jako priorytet należy stosować podłączenie do lokalnych sieci ciepłowniczych, a w przypadku braku takiej możli-

7

Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca
2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826) oraz Rozporządzenie
Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2012r. poz. 1109).
8
Dopuszczalne wartości stężeń substancji zanieczyszczających w powietrzu określone są w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z
2012, poz. 1031).
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•
•
•

wości, stosować ogrzewanie elektryczne lub wykorzystywać paliwa sprzyjające środowisku,
podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia zanieczyszczeń pochodzenia komunikacyjnego,
obowiązek instalowania urządzeń ochronnych na emitorach w zakładach przemysłowych,
prowadzenie monitoringu jakości powietrza.

Należy podkreślić, że od jakości parametrów powietrza będzie uzależniony rozwój terenów
mieszkaniowych w obszarze tras komunikacyjnych i zakładów przemysłowych.

3.6. Zasady ochrony zasobów wodnych i ich jakości
Ochrona zasobów wodnych i ich jakości winna odbywać się poprzez:
• zachowanie i ochronę istniejącej sieci rzecznej oraz zbiorników wodnych i stawów,
• poprawę jakości wód powierzchniowych i podziemnych,
• ograniczenie stosowania środków nawożenia w rolnictwie,
• ograniczenie emitorów zanieczyszczeń wód,
• racjonalne prace melioracyjne nieprowadzące do osuszania terenu,
• racjonalną gospodarkę wodno-ściekową, w tym rozwój sieci kanalizacyjnej,
• racjonalną gospodarkę odpadami, w tym stworzenie warunków do segregacji,
• oczyszczanie wód opadowych,
• zwiększenie retencji wód poprzez zalesienia, zadrzewienia zlewni, tworzenie zbiorników
retencyjnych, niezabudowywanie naturalnych terenów zalewowych nieprzekroczenie pojemności turystycznej cieku,
• prowadzenie monitoringu zasobów i jakości wód,
• ustanowienie stref ochronnych ujęć wód podziemnych i powierzchniowych.
W granicach stref ochronnych ujęć wód obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia w zakresie użytkowania gruntów oraz korzystania z wody. Podstawowymi ograniczeniami w zakresie
zagospodarowania przestrzennego stref ochronny bezpośredniej ujęć wód są:
• zakaz użytkowania gruntów do celów niezwiązanych z eksploatacją ujęcia wody,
• nakaz zagospodarowania terenu zielenią,
• nakaz grodzenia terenu ochrony bezpośredniej,
• nakaz odprowadzania wód opadowych w sposób uniemożliwiający przedostawanie się
ich do urządzeń służących do poboru wody,
• nakaz odprowadzania poza granicę terenu ochrony bezpośredniej ścieków z urządzeń
sanitarnych, przeznaczonych do użytku osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń
służących do poboru wody.
W granicach gminy Kolbudy wyznaczono kilka różnych stref ochrony wód podziemnych: strefy ochrony bezpośredniej podziemnych ujęć wody, strefę ochrony bezpośredniej powierzchniowego ujęcia wody Straszyn, strefę ochrony pośredniej powierzchniowego ujęcia wody
Straszyn oraz strefy ochrony bezpośredniej, pośredniej o zaostrzonym rygorze oraz pośredniej podziemnego ujęcia wody Pręgowo. W stosunku do każdej z nich obowiązują odmienne
ograniczenia związane z zagospodarowaniem przestrzennym.
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• Strefy ochrony bezpośredniej podziemnych ujęć wody
Obejmują tereny ujęć wody oraz obszary wokół studzienek rewizyjnych i piezometrów. W
miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego w stosunku do tych terenów należy
uwzględnić zapisy ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012r. poz. 145, z
późn. zm.).
• Strefa ochrony bezpośredniej powierzchniowego ujęcia wody Straszyn
Ustanowiona Rozporządzeniem Nr 3/2007 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki
Wodnej w Gdańsku z dnia 22 stycznia 2007r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia
wody powierzchniowej „Straszyn” z rzeki Raduni, gmina Kolbudy, woj. pomorskie (Dz. Urz.
Woj. Pom. z dnia 12 marca 2007r. Nr 59, poz. 882). Obejmuje teren o powierzchni około 4,3
ha zawierający tereny infrastruktury technicznej ujęcia oraz część Zbiornika Straszyńskiego.
Na tym obszarze nakazuje się odprowadzać poza jego granice ścieki sanitarne i wody deszczowe, ograniczać pobyt ludzi oraz wskazuje się na jedyną dopuszczalną formę zagospodarowania terenu jako zieleń. Ustalenia te powinny być zachowane w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego sporządzanych na tym terenie.
• Strefa ochrony pośredniej powierzchniowego ujęcia wody „Straszyn”
Ustanowiona Rozporządzeniem Nr 3/2007 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki
Wodnej w Gdańsku z dnia 22 stycznia 2007r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia
wody powierzchniowej „Straszyn” z rzeki Raduni, gmina Kolbudy, woj. pomorskie (Dz. Urz.
Woj. Pom. z dnia 12 marca 2007r. Nr 59, poz. 882). Obejmuje Zbiornik Straszyńskiego poza
granicami strefy ochrony bezpośredniej, pas terenu o szerokości około 500 m wokół zbiornika i po obu stronach rzeki Raduni od wlotu do Zbiornika Straszyńskiego do ujścia kanału z
elektrowni wodnej Bielkowo, a także pas terenu o szerokości około 100 m po obu stronach
rzek i zbiorników wodnych wzdłuż ich brzegu. Jest to największa strefa ochronna w gminie,
obejmująca obszar o powierzchni około 966,2 ha w obrębach Lublewo Gdańskie, Kolbudy,
Bielkówko, Pręgowo Górne, Babidół, Czapielsk, Łapino i Otomin. Wśród zapisów dotyczących tej strefy znajdują się m.in. zakaz wprowadzania ścieków do wód i do ziemi za wyjątkiem oczyszczonych wód opadowych, zakaz budowy dróg bez wyposażenia ich w system
kanalizacji deszczowej, zakaz lokalizacji zakładów przemysłowych, ferm chowu i hodowli
zwierząt, stacji paliw, składowisk odpadów komunalnych, ograniczenia w lokalizacji zabudowy mieszkaniowej, inwentarskiej i usługowej, ograniczenia w organizacji parkingów. Szczegółowo zakazy i ograniczenia zostały sformułowane w treści:
− Rozporządzenia Nr 3/2007 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w
Gdańsku z dnia 22 stycznia 2007r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia
wody powierzchniowej „Straszyn” z rzeki Raduni, gmina Kolbudy, woj. pomorskie (Dz.
Urz. Woj. Pom. z dnia 12 marca 2007r. Nr 59, poz. 882);
− Rozporządzenia Nr 1/2009 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w
Gdańsku z dnia 9 stycznia 2009r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody powierzchniowej „Straszyn” (Dz. Urz. Woj. Pom.
z dnia 29 stycznia 2009r. Nr 13, poz. 332).
Na terenie strefy zakazuje się lokalizacji nowej zabudowy na terenach nie wyposażonych w
sieć kanalizacji sanitarnej.
•

Strefy ochrony bezpośredniej, pośredniej o zaostrzonym rygorze oraz pośredniej podziemnego ujęcia wody „Pręgowo”
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Ustanowione Rozporządzeniem Nr 2/2009 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki
Wodnej w Gdańsku z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej komunalnego ujęcia wód podziemnych „Pręgowo” w gminie Kolbudy, woj. Pomorskie, obejmującego dwa odcinki drenarskie w Dolnie Pręgowskiej i Dolinie Ostróżek (Dz. Urz. Woj. Pom. z
dnia 9 lipca 2009r. Nr 88, poz. 1786).
Strefa ochrony pośredniej obejmuje obszar o powierzchni około 411 ha położony pomiędzy
Pręgowem a wsią Buszkowy. Na przedmiotowym terenie wprowadza się m.in. zakaz wprowadzania ścieków do ziemi i do wód powierzchniowych z wyjątkiem oczyszczonych wód
opadowych, stosowania innych niż dopuszczone środków ochrony roślin, zakaz lokalizacji
składowisk odpadów komunalnych, stacji paliw, zakładów przemysłowych, ferm i hodowli
zwierząt, cmentarzy, wprowadza się ograniczenia w budowie autostrad i dróg publicznych o
znaczeniu ponadlokalnym.
W ramach powyższej strefy wydzielono dwa tereny ochrony pośredniej o zaostrzonym rygorze znajdujące się w południowej i zachodniej części Pręgowa o powierzchni około 22,3 ha
oraz 1,8 ha. Na jej terenie mają zastosowanie wszystkie ustalenia dotyczące strefy ochrony
pośredniej z dodatkowym zakazem zmiany sposobu zagospodarowania terenu, zakazem lokalizowania obiektów mieszkalnych, inwentarskich i usługowych oraz daleko idące ograniczenia wjazdu pojazdów mechanicznych oraz budowy dróg.
Ponadto, na przedmiotowym obszarze zlokalizowano niewielkie strefy ochrony bezpośredniej
obejmujące punktowe tereny, dla których obowiązują dodatkowo ograniczenia wynikające z
ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012r. poz. 145, z późn. zm.), jej aktów
wykonawczych oraz pozostałych przepisów odrębnych. Wszelkie zakazy i nakazy obowiązujące na tym obszarze, zostały określone w treści wskazanych powyżej rozporządzeń.
Granice wszystkich stref ochronnych, lokalizację ujęć wody, przebieg wodociągów istniejących i projektowanych oraz zasięg terenów wymagających wyposażenia w sieć wodociągową przedstawiono na Schemacie 2.6a.
Na właścicieli gruntów położonych na terenie ochrony pośredniej może być również nałożony
obowiązek stosowania odpowiednich upraw rolnych lub leśnych. Przy ustalaniu zakazów,
nakazów i ograniczeń dotyczących użytkowania gruntów na terenie ochrony pośredniej należy uwzględnić warunki infiltracji zanieczyszczeń do poziomu wodonośnego, z którego woda
jest ujmowana.
Należy podkreślić, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (w zakresie zagospodarowania stref ochronnych ujęć wody, obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych) oraz decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (dla przedsięwzięć wymagających uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego) wymaga uzgodnienia z dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej w celu zapewnienia prawidłowego gospodarowania wodami, w tym w szczególności
ochrony zasobów wodnych. Ponadto miejscowy planach zagospodarowania przestrzennego
powinien uwzględniać ustalenia planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza.

3.7. Obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszary osuwania się mas
ziemnych
Obszary szczególnego zagrożenia powodzią występujące w gminie zostały wyznaczone
wzdłuż rzeki Raduni w ramach „Studium wyznaczającego obszary bezpośredniego zagroże-
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nia powodzią dla terenów nieobwałowanych rzek: Raduni, Motławy, Wisły, Rozwójki i Bielawy od wody o prawdopodobieństwie pojawienia się 1% dla terenów zurbanizowanych, od
wody o prawdopodobieństwie pojawiania się 1%, 10% dla pozostałych terenów”, opracowanego przez IMGW w Gdyni. Obszary szczególnego zagrożenia powodzią w gminie obejmują
granice wód powodziowych o prawdopodobieństwie wystąpienia raz na 100 lat (P=1%) i raz
na 10 lat (P=10%).
Ustawa z dnia 6 stycznia 2011r. o zmianie ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych
ustaw wprowadziła nowe określenia dotyczące terenów zagrożonych powodzią: obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi (rozumiane, jako określone we wstępnej ocenie ryzyka powodziowego obszary, na których istnieje znaczące ryzyko powodzi lub prawdopodobne
wystąpienie znaczącego ryzyka powodzi) i obszary szczególnego zagrożenia powodzią.
Na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią obowiązują liczne ograniczenia w zakresie zagospodarowywania terenu. Zgodnie z ustawą dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2012r. poz. 145, z późn. zm.), na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią
zabrania się wykonywania robót oraz czynności utrudniających ochronę przed powodzią lub
zwiększających zagrożenie powodziowe, w tym:
• wykonywania urządzeń wodnych oraz budowy innych obiektów budowlanych;
• sadzenia drzew lub krzewów, z wyjątkiem plantacji wiklinowych na potrzeby regulacji
wód oraz roślinności stanowiącej element zabudowy biologicznej dolin rzecznych lub
służącej do wzmacniania brzegów, obwałowań lub odsypisk;
• zmiany ukształtowania terenu, składowania materiałów oraz wykonywania innych robót,
z wyjątkiem robót związanych z regulacją lub utrzymywaniem wód oraz brzegu morskiego, a także utrzymywaniem, odbudową, rozbudową lub przebudową wałów przeciwpowodziowych wraz z obiektami związanymi z nimi funkcjonalnie.
Ponadto w celu ochrony wód na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią zabrania się:
• lokalizowania nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
• gromadzenia ścieków, odchodów zwierzęcych, środków chemicznych, a także innych
materiałów, które mogą zanieczyścić wody,
• prowadzenia odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, w tym w szczególności ich składowania.
Należy podkreślić, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, w zakresie zagospodarowania obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, wymaga uzgodnienia z
dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej. Ponadto wyznaczone obszary
szczególnego zagrożenia powodzią oraz obowiązujące ograniczenia w zakresie zagospodarowania terenu należy uwzględnić w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
oraz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu.
Na terenie gminy nie występują obszary osuwania się mas ziemnych, w związku z czym nie
ustanawia się zasad ochrony dla takich obszarów.
Sposoby zagospodarowania wód opadowych oraz roztopowych, które przyczyniają się do
powstawania lokalnych podtopień zostały szczegółowo przedstawione w opracowaniu Ogólna koncepcja uporządkowania gospodarki wodami opadowymi na terenie Gminy Kolbudy,
zakończonym w kwietniu 2013r.
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3.8. Obiekty lub obszary, dla których wyznacza się w złożu kopaliny filar ochronny
W gminie występują obszary i tereny górnicze. Niniejsze Studium nie nakłada jednak obowiązku wyznaczenia na tych terenach filaru ochronnego, w graniach którego ze względu na
ochronę oznaczonych dóbr, wydobywanie kopalin nie może być prowadzone albo może być
dozwolone tylko w sposób zapewniający ochronę tych dóbr.
Należy jednak podkreślić, że zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i
górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981, z późn. zm.), miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego sporządzane dla terenów górniczych powinny zapewniać integrację wszelkich
działań podejmowanych w granicach terenu górniczego w celu: wykonania uprawnień określonych w koncesji, zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego ochrony środowiska, w tym
obiektów budowlanych.
Postuluje się zaostrzenie w ustaleniach planów miejscowych zasad ochrony złóż kopalin, polegające na przeciwdziałaniu trwałemu zagospodarowaniu obszarów udokumentowanych
zasobów, które wykluczyłoby w przyszłości ich wydobycie. Ponadto projekt miejscowego
planu wymaga uzgodnienia z właściwym organem nadzoru górniczego.
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4. Obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury
współczesnej
4.1. Ogólne zasady ochrony dziedzictwa kulturowego
Zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
(Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z późn. zm.) w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego należy uwzględnić w szczególności ochronę zabytków nieruchomych
wpisanych do rejestru i ich otoczenia, innych zabytków nieruchomych znajdujących się w
gminnej ewidencji zabytków oraz parków kulturowych. W przypadku, gdy gmina uchwaliła
gminny program opieki nad zabytkami, co ma miejsce w gminie Kolbudy, należy go również
uwzględnić w zapisach studium. Ponadto, w studium i miejscowych planach ustala się, w zależności od potrzeb, strefy ochrony konserwatorskiej obejmujące obszary, na których obowiązują określone ustaleniami planu ograniczenia, zakazy i nakazy, mające na celu ochronę
znajdujących się na tym obszarze zabytków.
W niniejszym Studium przede wszystkim wskazano obiekty zabytkowe objęte ochroną Państwa poprzez wpis do rejestru zabytków i ochroną gminy poprzez wpis do gminnej ewidencji
zabytków a także obiekty wpisane do wojewódzkiej ewidencji zabytków, które w większości
(z wyjątkiem terenów historycznych cmentarzy) są objęte ochroną poprzez wpis do Gminnej
Ewidencji Zabytków Gminy Kolbudy. Wskazano także stanowiska archeologiczne wpisane
do rejestru zabytków i do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków Archeologicznych, które są objęte ochroną Państwa.
Ponadto w Studium wyznaczono strefy ochrony konserwatorskiej historycznych układów
osadniczych i/lub obiektów zabytkowych oraz strefy ochrony konserwatorskiej ekspozycji obszarów zabytkowych i/lub otoczenia zabytków, w znacznej części uwzględniając już obowiązujące w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego strefy ochrony konserwatorskiej.
W części końcowej niniejszego rozdziału sformułowano kierunki ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków w odniesieniu do poszczególnych wsi, znajdujących się na terenie gminy.
Definicje użytych pojęć9:
• Adaptacja obiektu zabytkowego - polega na przystosowaniu zabytku do współczesnych, społecznie użytecznych celów, współczesnych standardów, z dopuszczeniem
zmiany jego funkcji. Przystosowanie zabytku architektury do potrzeb użytkownika i wymogów współczesnego życia jest zabiegiem pożądanym, ale powinno być przeprowadzone z jak najpełniejszym zachowaniem wszystkich walorów zabytkowych obiektu. Adaptacja połączona z konserwacją ma charakter rewaloryzacji;
• Degradacja - obniżenie wartości zabytków, w tym zabytków archeologicznych, historycznych układów urbanistycznych, historycznych układów ruralistycznych, historycznych
zespołów budowlanych i ich otoczenia oraz krajobrazu kulturowego, spowodowane niewłaściwie przeprowadzonymi inwestycjami (również niewłaściwie przeprowadzonymi
pracami konserwatorskimi), dewastacją lub nieodpowiednim użytkowaniem;
9

Wg Kuriera Konserwatorskiego Nr 4 / 2009 - Wnioski w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków do
projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin i projektów miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego; opracowali: mgr inż. arch. Jolanta Welc-Jędrzejewska, mgr Ewa Kulesza-Szerniewicz, dr inż. arch. Beata Makowska, mgr inż. arch. Ewa Stieler, mgr Elżbieta Jagielska

43

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KOLBUDY
TOM II - KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KOLBUDY

•

•

•

•

•

•

•

•

Dominanta przestrzenna - element przestrzeni o niezakłóconej ekspozycji; obiekt budowlany (grupa obiektów) lub obiekt naturalny wyraźnie odróżniający się od otaczającej
zabudowy (ukształtowania krajobrazu kulturowego) formą lub gabarytami, posiadający
czytelną i zasadniczą wartość kompozycyjną i/lub estetyczną; także element przestrzeni obiekt budowlany (grupa obiektów) lub obiekt naturalny o wyżej opisanych cechach znajdujący się w obszarze niezabudowanym;
Historyczny układ osadniczy - forma układu osadniczego (urbanistycznego, ruralistycznego) autentycznego, zachowanego lub potwierdzonego w źródłach informacji (materiałach źródłowych), wytyczonego w przeszłości układu miejskiego lub wiejskiego wraz
z jego strukturą użytkowania (infrastrukturą) i fizjonomią zagospodarowania;
Integracja (zabytkowej struktury przestrzennej) - działania mające na celu scalenie i
wyeksponowanie przestrzeni, która została zdegradowana (np. wtórnym podziałem parcelacyjnym, wtórnym układem komunikacyjnym, eliminowaniem tradycyjnej zabudowy,
zmianą linii zabudowy itp.), poprzez uczytelnienie historycznej kompozycji zespołu zabudowy (formy zespołu zabudowy) i zharmonizowanie wszystkich elementów kompozycji
przestrzennej (historycznej i współczesnej) z dopuszczeniem miejscowej rekompozycji
lub rekonstrukcji,
Konserwacja - działanie zmierzające do stałego utrzymania zabytku w określonej i możliwie niezmienionej postaci, często w całej złożoności nawarstwień zachowanych do naszych czasów, polegające na bieżącym utrzymaniu obiektu zabytkowego w dobrym stanie przez stworzenie odpowiednich warunków jego istnienia i wykonywanie drobnych napraw i zabiegów oraz polegające na naprawie i wzmocnieniu konstrukcji obiektu, bez
usuwania, uzupełnienia i dodawania nowych elementów, z zachowaniem formy artystycznej, jaką zabytek otrzymał w wyniku przemian, którym podlegał. W odniesieniu do
zabytków architektury zabieg ten stosowany jest na ogół łącznie z restauracją;
Modernizacja konserwatorska - wyposażenie obiektu zabytkowego w urządzenia odpowiadające współczesnym wymogom cywilizacyjnym i technicznym przy zachowaniu
wartości chronionych. Modernizacja często prowadzona jest wraz z adaptacją zabytku;
Rekompozycja - przywrócenie np. historycznej kompozycji przestrzennej (krajobrazowej,
formy krajobrazu kulturowego) lub historycznej kompozycji zespołu zabudowy (formy zespołu zabudowy), przekształconych w wyniku zniszczeń układu przestrzennego poprzez
wyburzenia, przebudowę, budowę wtórnych lub dokomponowywanie nowych jego elementów na zasadzie analogii lub prawdopodobieństwa. Rekompozycja ma cechę nowej
formy kompozycyjnej, złożonej z tradycyjnych elementów;
Rekonstrukcja - odtworzenie jednej z faz rozwoju (historycznej) kompozycji obiektu
(formy architektonicznej), którego relikty nie zachowały się, bądź ilość ich jest niewielka;
rekonstrukcja jest uzasadniona w niewielu przypadkach - symboli narodowych, efektów
krajobrazowych i działań edukacyjnych; rekonstrukcja realizowana jest z zastosowaniem
współczesnych materiałów i nowych technologii, ale oparta o inwentaryzacje, przekazy
archiwalne i materiały ikonograficzne. W urbanistyce rekonstrukcja stosowana jest jako
odbudowa zniszczonych elementów dawnej kompozycji (dominant, zabudowy i in.) również w celu odtworzenia historycznej przestrzeni; rekonstrukcja ma walor edukacyjny;
Rewaloryzacja historycznej kompozycji przestrzennej układu, zespołu - całokształt
działań w dziedzinie gospodarki przestrzennej, podporządkowanych przywróceniu i
utrwaleniu historycznie ukształtowanych walorów zawartych w zespole przestrzennym, z
nadaniem mu współczesnych treści przy zachowaniu istniejących elementów historycz-
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nego zagospodarowania. Rewaloryzacja jako zintegrowany proces odnowy obszaru połączona jest często z konserwacją, adaptacją i modernizacją;
Rewitalizacja - skoordynowany proces mający na celu przeciwdziałanie degradacji przestrzeni zurbanizowanej, zjawiskom kryzysowym, pobudzanie rozwoju i zmian jakościowych poprzez wzrost aktywności społecznej i gospodarczej, poprawę środowiska zamieszkania i ochronę dziedzictwa kulturowego, przy zachowaniu zasad zrównoważonego
rozwoju.

4.2. Obiekty wpisane do Rejestru Zabytków
Przedmiot, zakres i formy ochrony zabytków oraz opieki nad nimi określa ustawa z dnia 23
lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z późn.
zm.). W stosunku do obszarów i obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków
obowiązuje priorytet wymagań konserwatorskich, tj. uzyskanie pozwolenia wojewódzkiego
konserwatora zabytków na prowadzenie wszelkich robót budowlanych, prac konserwatorskich i restauratorskich przy obiektach oraz na obszarach wpisanych do rejestru zabytków, a
także w ich otoczeniu.
Zgodnie z art. 36, ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z późn. zm.) - 1. Pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków wymaga:
1) prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru;
2) wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku;
3) prowadzenie badań konserwatorskich zabytku wpisanego do rejestru;
4) prowadzenie badań architektonicznych zabytku wpisanego do rejestru;
5) prowadzenie badań archeologicznych;
6) przemieszczanie zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru;
7) trwałe przeniesienie zabytku ruchomego wpisanego do rejestru, z naruszeniem ustalonego tradycją wystroju wnętrza, w którym zabytek ten się znajduje;
8) dokonywanie podziału zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru;
9) zmiana przeznaczenia zabytku wpisanego do rejestru lub sposobu korzystania z tego
zabytku;
10) umieszczenie na zabytku wpisanym do rejestru urządzeń technicznych, tablic, reklam
oraz napisów (…);
11) podejmowanie innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub
zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru;
12) poszukiwanie ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych, w tym zabytków archeologicznych, przy użyciu wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych i technicznych oraz
sprzętu do nurkowania.
Zgodnie z art. 39, ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr
243, poz. 1623, z późn. zm.) - 1. Prowadzenie robót budowlanych przy obiekcie budowlanym
wpisanym do rejestru zabytków lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków wymaga,
przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, uzyskania pozwolenia na prowadzenie
tych robót, wydanego przez właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków.
Na terenie gminy Kolbudy znajdują się 4 obiekty wpisane do rejestru zabytków.
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Tabela 4 - Zestawienie obiektów nieruchomych z terenu gminy Kolbudy
wpisanych do rejestru zabytków województwa pomorskiego
Lp.
1.
2.
3.
4.

Obiekt
Kościół parafialny p.w.
NMP Królowej Polski
Kościół filialny p.w.
św. Mikołaja Biskupa
Kościół parafialny p.w.
Bożego Ciała
Zespół parkowo-folwarczny

Nr rejestru zabytków
woj. pomorskiego
(dawny numer)

Data wpisu
do rej. zab.

Adres obiektu

22 (28)

20.08.1949

Lublewo, ul. Kościelna

170 (101)

05.04.1960

Czapielsk

292 (217)

06.08.1962

Pręgowo

1107 (958)

24.01.1986

Bielkowo

Źródło: Raport Gminna Ewidencja Zabytków Gminy Kolbudy, WGS84 Polska Sp. z o.o., Warszawa 2009r., s. 4

4.3. Obiekty wpisane do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków
Wojewódzka ewidencja zabytków prowadzona przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w formie kart ewidencyjnych zabytków znajdujących się na terenie całego województwa
stanowi podstawę do sporządzania gminnych ewidencji zabytków. Do wojewódzkiej ewidencji zabytków wpisywane są budynki i inne obiekty, które są przedmiotem zainteresowania
wojewódzkiego konserwatora zabytków, a które zazwyczaj zamierza się wpisać do rejestru
zabytków.
Na terenie gminy Kolbudy znajduje 116 obiektów wpisanych do wojewódzkiej ewidencji zabytków, w tym 14 cmentarzy. Zestawienia zabytków wpisanych do ewidencji wojewódzkiej
podano poniżej w podziale na dwie tabele.
W tabeli 5 wymienione zostały wszystkie obiekty z wyjątkiem cmentarzy. Obiekty znajdujące
się w tej tabeli figurują także w gminnej ewidencji zabytków, a obiekty wyróżnione są ponadto wpisane do rejestru zabytków.
Natomiast cmentarze wymienione w tabeli 6, mimo iż są wpisane do ewidencji wojewódzkiej,
nie figurują w gminnej ewidencji zabytków. Ewidencja gminna zawiera jedynie nieliczne elementy (takie jak np. ogrodzenia, aleje, pojedyncze nagrobki lub kaplice) występujące na
cmentarzach w Czapielsku, Lublewie i Pręgowie.
Tabela 5 - Zestawienie obiektów z terenu gminy Kolbudy umieszczonych
w Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków
Lp.

Obiekt

Miejscowość

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Budynek gospodarczy
Dom mieszkalny
Dom mieszkalny
Budynek gospodarczy ze stodoła
Dom mieszkalny
Dom mieszkalny
Dom mieszkalny
Park dworski
Spichlerz podworski
Magazyn w zespole dworsko-folwarcznym
Brama w zespole dworsko-folwarcznym
Stodoła w zespole dworsko-folwarcznym
Obora w zespole dworsko-folwarcznym
Budynek (dawnej wagi) w zespole dworsko14
folwarcznym
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Ulica

Nr

Babidół
Babidół
Babidół
Babidół
Babidół
Babidół
Bąkowo
Bąkowo
Bąkowo
Bąkowo
Bąkowo
Bąkowo
Bąkowo

Wybickiego
Wybickiego
Wybickiego
Wybickiego
Wybickiego
Wybickiego
Wybickiego

4
4
21
21
22
8
13
9
9
9
9
9
9

Bąkowo

Wybickiego

9
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15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

Dworzec kolejowy
Kuźnia
Dom mieszkalny
Piwniczka
Budynek gospodarczy
Elektrownia wodna
Ogrodzenie z bramą w zespole dworskofolwarcznym
Układ zabudowy folwarcznej zespołu dworskofolwarcznego
Park w zespole dworsko-folwarcznym
Dom mieszkalny
Budynek gospodarczy
Dom mieszkalny
Dom mieszkalny
Kuźnia
Dom mieszkalny
Kapliczka
Park podworski
Wieża ciśnień elektrowni wodnej
Dom mieszkalny z częścią gospodarcza
Budynek szkoły
Ogrodzenie, słupki, brama w zespole dworskofolwarcznym
Stajnia w zespole dworsko-folwarcznym
Stodoła w zespole dworsko-folwarcznym
Owczarnia w zespole dworsko-folwarcznym
Magazyn zbożowy w zespole dworsko-folwarcznym
Obora w zespole dworsko-folwarcznym Buszkowy
Park w zespole dworsko-folwarcznym Buszkowy
Dom mieszkalny
Budynek gospodarczy
Dom mieszkalny
Budynek gospodarczy w zespole podworskim
Budynek gospodarczy w zespole podworskim
Kościół filialny p.w. św. Mikołaja Biskupa
Aleja cmentarza poewangelickiego
Plebania
Park podworski
Park dworski
Kapliczka
Dom mieszkalny
Budynek gospodarczy w zespole dworca kolejowego
Dom mieszkalny
Dom mieszkalny
Budynek gospodarczy
Dom mieszkalny
Dom mieszkalny
Dom mieszkalny
Dom mieszkalny
Dom mieszkalny
Dom mieszkalny
Dom mieszkalny
Dom mieszkalny
Dworzec kolejowy
Dom mieszkalny
Budynek gospodarczy

47

Bielkowo
Bielkowo
Bielkowo
Bielkowo
Bielkowo
Bielkowo

15
15
15
15
15

Bielkowo
Bielkowo
Bielkowo
Bielkówko
Bielkówko
Bielkówko
Bielkówko
Bielkówko
Bielkówko
Bielkówko
Bielkówko
Bielkówko
Buszkowy
Buszkowy

Gregorkiewicza
Gregorkiewicza
Gregorkiewicza
Szkolna
Gregorkiewicza
Dworcowa

8/8a
12
12
16
45
6

Leśna Góra
Leśna Góra

67
7

Słonecznikowa
Słonecznikowa
Słonecznikowa

60
60
44

Conradiego
Starzyńskiej
Dworcowa

9
18
4/6

Kolbudy

Dworcowa

4/6

Kolbudy
Kolbudy
Kolbudy
Kolbudy
Kolbudy
Kolbudy
Kolbudy
Kolbudy
Kolbudy
Kolbudy
Kolbudy
Kolbudy
Kowale
Kowale

Przemysłowa
Przemysłowa
Przemysłowa
Plac Kaszubski
Plac Kaszubski
Staromłyńska
Wybickiego
Wybickiego
Wybickiego
Wybickiego
Wybickiego

3
5
5
3
4
4/6
15
17
25
44
40

Pilotów
Pilotów

2
2

Buszkowy
Buszkowy
Buszkowy
Buszkowy
Buszkowy
Buszkowy
Buszkowy
Czapielsk
Czapielsk
Czapielsk
Czapielsk
Czapielsk
Czapielsk
Czapielsk
Czapielsk
Czapielsk
Jankowo
Jankowo
Kolbudy
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69 Dom mieszkalny
70 Owczarnia w zespole dworsko-folwarcznym
71 Rządcówka w zespole dworsko-folwarcznym
Budynek gospodarczy (stodoła) w zespole dworsko72
folwarcznym
73 Brama w zespole dworsko-folwarcznym
74 Park w zespole dworsko-folwarcznym
75 Kościół parafialny p.w. NMP Królowej Polski
76 Dom mieszkalny
77 Dom mieszkalny
78 Plebania
79 Dom mieszkalny
80 Układ alei na cmentarzu katolickim
81 Kaplica cmentarna
82 Ogrodzenie kościoła parafialnego
83 Dwór
84 Stajnia
85 Elektrownia wodna
86 Park dworski
87 Brama w zespole dworsko-parkowym
88 Dom mieszkalny
89 Leśniczówka
90 Dom mieszkalny
91 Kościół parafialny p.w. Bożego Ciała
92 Nagrobek na cmentarzu przykościelnym
93 Układ alei na cmentarzu katolickim
Ogrodzenie kościoła parafialnego i cmentarza przy94
kościelnego
95 Ogrodzenie cmentarza poewangelickiego
96 Budynek gospodarczy plebanii I
97 Budynek gospodarczy plebanii II
98 Plebania
99 Dom mieszkalny
100 Dom mieszkalny
101 Figura św. Nepomucena
102 Dom mieszkalny

Kowale
Lisewiec
Lisewiec

Pilotów

10a
14
17

Lisewiec
Lisewiec
Lisewiec
Lublewo
Lublewo
Lublewo
Lublewo
Lublewo
Lublewo
Lublewo
Lublewo
Łapino
Łapino
Łapino
Łapino
Łapino
Ostróżki
Otomin
Otomin
Pręgowo
Pręgowo
Pręgowo

18a

Wybickiego
Wybickiego
Kościelna
Krótka

49
78
6
1

Wołodyjowskiego
Wołodyjowskiego
Wołodyjowskiego
Wołodyjowskiego
Konopnickiej

20

Radosna

1

Strażacka

38

Pręgowo
Pręgowo
Pręgowo
Pręgowo
Pręgowo
Pręgowo
Pręgowo
Pręgowo
Żmijewo

104

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyciągu z wykazu wojewódzkiej ewidencji zabytków,
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku, stan na dzień 17.02.2012r.,
(dostęp: http://www.ochronazabytkow.gda.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=34&Itemid=42)

Tabela 6 - Zestawienie cmentarzy z terenu gminy Kolbudy umieszczonych
w Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków
Nr

miejscowość

data wyk.
karty

Obiekt

1

Bąkowo

Cmentarz ewangelicki

09.1986

2

Buszkowy Dolne

Cmentarz ewangelicki

09.1986

Czapelsko
(Czapielsk)
Czapelsko
(Czapielsk)
Czapelsko
(Czapielsk)

Cmentarz (d. protestancki,
ob. rzym.-kat.)

09.1986

Cmentarz ewangelicki

09.1986

Cmentarz poepidemiczny
(bezwyznaniowy)

10.1986

6

Jankowo Gdańskie

Cmentarz ewangelicki

09.1986

7

Lisewiec

Cmentarz ewangelicki

09.1986

3
4
5

48

autorzy
G. Olszewska Hellmann
G. Olszewska Hellmann
G. Olszewska Hellmann
G. Olszewska Hellmann
G. Olszewska Hellmann
G. Olszewska Hellmann
G. Olszewska Hellmann

Data zamknięcia
po 1945
po 1945
czynny
po 1945
brak daty
po 1945
po 1945
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8

Lublewo

9

Lublewo

10

Otomino

11

Podlasie
(Buszkowy Górne)

12

Pręgowo Dolne

13

Pręgowo Dolne

14

Pręgowo Dolne

Cmentarz przykościelny (d.
protestancki, ob. katolicki)
Cmentarz parafialny (d. protestancki, ob. rzym.-kat.)
Cmentarz poewangelicki
(d. ewangelicki)

09.1986

Cmentarz ewangelicki

09.1986

Cmentarz przykościelny
(rzym.-kat.)
Cmentarz parafialny (rzym.kat.)
Cmentarz ewangelicki

09.1986

09.1986

09.1986
09.1986
09.1986

G. Olszewska Hellmann
G. Olszewska Hellmann
G. Olszewska Hellmann
G. Olszewska Hellmann
G. Olszewska Hellmann
G. Olszewska Hellmann
G. Olszewska Hellmann

brak daty
czynny
po 1945
po 1945
brak daty
czynny
czynny

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyciągu z wojewódzkiej ewidencji zabytków - Karty cmentarzy,
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku, stan na dzień 17.02.2012r.,
(dostęp: http://www.ochronazabytkow.gda.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=34&Itemid=42)

4.4. Obiekty wpisane do Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Kolbudy
W gminnych ewidencjach zabytków, prowadzonych przez wójta (burmistrza, prezydenta
miasta), winny być ujęte zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabytków, zabytki nieruchome znajdujące się w wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz inne zabytki nieruchome wyznaczone przez władze gminy w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.
Zgodnie z art. 39, ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr
243, poz. 1623, z późn. zm.) - 3. W stosunku do obiektów budowlanych oraz obszarów niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków, pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego wydaje właściwy organ w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.
W Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Kolbudy znajduje się 218 obiektów, przy czym obiekty wyróżnione w poniższym zestawieniu są wpisane do rejestru zabytków.
Tabela 7 - Zestawienie obiektów umieszczonych w Gminnej Ewidencji Zabytków
Gminy Kolbudy
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Identyfikator
1/410
2/410
3/410
4/410
5/410
6/410
7/410
8/410
9/410
11/410
12/410
13/410
14/410
15/410
16/410
17/410

Obiekt

Lokalizacja

Budynek gospodarczy
Dom mieszkalny
Dom mieszkalny
Budynek gospodarczy ze stodołą
Dom mieszkalny
Dom mieszkalny
Dom mieszkalny
Budynek gospodarczy
Dom mieszkalny
Dom mieszkalny
Dom mieszkalny osady leśnej
Park dworski
Spichlerz podworski
Magazyn w zespole dworsko-folwarcznym
Brama w zespole dworsko-folwarcznym
Stodoła w zespole dworsko-folwarcznym
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Babidół 4
Babidół 4
Babidół 21
Babidół 21
Babidół 22
Babidół 27
Babidół 8
Babidół 32
Babidół 32
Bąkowo Wybickiego 13
Bąkowo Wybickiego 3
Bąkowo Wybickiego 9
Bąkowo Wybickiego 9
Bąkowo Wybickiego 9
Bąkowo Wybickiego 9
Bąkowo Wybickiego 9
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17.

18/410

18.

19/410

19.
20.
21.
22.
23.
24.

21/410
22/410
23/410
24/410
25/410
26/410

25.

27/410

26.

28/410

27.

29/410

28.

30/410

29.

31/410

30.

32/410

31.

33/410

32.

34/410

33.
34.
35.

35/410
36/410
37/410

36.

38/410

37.
38.
39.
40.

39/410
40/410
41/410
42/410

Obora w zespole dworsko-folwarcznym
Budynek (dawnej wagi) w zespole dworskofolwarcznym
Dworzec kolejowy
Kuźnia
Dom mieszkalny
Piwniczka
Budynek gospodarczy
Elektrownia wodna
Dwór w zespole dworsko-folwarcznym
(obiekt nie istnieje, został wykreślony z rejestru
zabytków, ale nie został jeszcze skreślony
z gminnej ewidencji zabytków)
Kuźnia w zespole dworsko-folwarcznym
(obiekt jest w stanie ruiny, został wykreślony z
rejestru zabytków, ale nie został jeszcze skreślony z gminnej ewidencji zabytków)
Magazyn w zespole dworsko-folwarcznym
(obiekt znajduje się w stanie bliskim całkowitego zniszczenia, został wykreślony z rejestru
zabytków, ale nie został jeszcze skreślony
z gminnej ewidencji zabytków)
Ogrodzenie z bramą w zespole dworskofolwarcznym
Układ zabudowy folwarcznej zespołu dworsko-folwarcznego
Park w zespole dworsko-folwarcznym
Stajnia/obora w zespole dworskofolwarcznym
Fragment progu wodnego na Raduni w zespole dawnego młyna
Dom mieszkalny w zespole dworca kolejowego
Magazyn kolejowy
Dom mieszkalny
Budynek gospodarczy w zespole dworca kolejowego
Dom mieszkalny
Dom mieszkalny
Budynek gospodarczy
Dom mieszkalny

41.

43/410

Dom mieszkalny

42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.

44/410
45/410
46/410
47/410
48/410
49/410
50/410
51/410
52/410
53/410
54/410
55/410
56/410
57/410
58/410
59/410

Budynek gospodarczy
Dom mieszkalny
Dom mieszkalny
Budynek gospodarczy
Dom mieszkalny
Dwór
Oficyna podworska
Dom mieszkalny
Budynek gospodarczy
Transformator
Dom mieszkalny
Kuźnia
Dom mieszkalny
Dom mieszkalny
Dom mieszkalny
Kapliczka
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Bąkowo Wybickiego 9
Bąkowo Wybickiego 9
Bielkowo
Bielkowo 15
Bielkowo 15
Bielkowo 15
Bielkowo 15
Bielkowo 15
Bielkowo

Bielkowo

Bielkowo

Bielkowo
Bielkowo
Bielkowo
Bielkowo
Bielkowo
Bielkówko Dworcowa 2
Bielkówko
Bielkówko Dworcowa 8
Bielkówko
Bielkówko Gregorkiewicza 6
Bielkówko Gregorkiewicza 7
Bielkówko Gregorkiewicza 8/8a
Bielkówko Gregorkiewicza 8/8a
Bielkówko Gregorkiewicza
10/10a/10b
Bielkówko Gregorkiewicza 12
Bielkówko Gregorkiewicza 12
Bielkówko Gregorkiewicza 14
Bielkówko Gregorkiewicza 14
Bielkówko Szkolna 16
Bielkówko Szkolna 17
Bielkówko Szkolna 18
Bielkówko Gregorkiewicza 20
Bielkówko Gregorkiewicza 30
Bielkówko Gregorkiewicza 30
Bielkówko Gregorkiewicza 36
Bielkówko Gregorkiewicza 45
Bielkówko Gregorkiewicza 48
Bielkówko Gregorkiewicza 41
Bielkówko Dworcowa 6
Bielkówko
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58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.

60/410
61/410
62/410
63/410
64/410
65/410
66/410
67/410
68/410
69/410
70/410

69.

71/410

70.
71.
72.
73.

72/410
73/410
74/410
75/410

74.

76/410

75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.

77/410
78/410
79/410
80/410
81/410
82/410
83/410
84/410
85/410
86/410
87/410
88/410
89/410
90/410
91/410
92/410
93/410
94/410
95/410

94.

96/410

95.

97/410

96.

98/410

97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.

99/410
100/410
101/410
102/410
103/410
104/410
105/410
106/410
107/410
108/410
109/410
110/410
111/410
112/410

Transformator
Park podworski
Wieża ciśnień elektrowni wodnej
Dom mieszkalny
Dom mieszkalny
Budynek gospodarczy (stodoła/obora)
Dom mieszkalny
Budynek gospodarczy
Dom mieszkalny z częścią gospodarczą
Budynek szkoły
Budynek gospodarczy szkoły
Ogrodzenie, słupki, brama w zespole dworskofolwarcznym
Stajnia w zespole dworsko-folwarcznym
Stodoła w zespole dworsko-folwarcznym
Transformator w zespole dworsko-folwarcznym
Owczarnia w zespole dworsko-folwarcznym
Magazyn zbożowy w zespole dworskofolwarcznym
Obora w zespole dworsko-folwarcznym
Park w zespole dworsko-folwarcznym
Kapliczka
Dom mieszkalny
Budynek gospodarczy
Dom mieszkalny
Dom mieszkalny
Budynek gospodarczy
Dom mieszkalny
Budynek gospodarczy w zespole podworskim
Budynek gospodarczy w zespole podworskim
Kościół filialny p.w. św. Mikołaja Biskupa
Aleja cmentarza poewangelickiego
Plebania
Park podworski
Oficyna w zespole podworskim
Park dworski
Kapliczka
Dom mieszkalny
Budynek gospodarczy w zespole dworca kolejowego
Dom mieszkalny
Budynek gospodarczy w zespole dworca kolejowego
Dom mieszkalny
Dawny młyn
Zapora wodna przy młynie
Budynek gospodarczy
Dom mieszkalny
Dom mieszkalny
Dom mieszkalny
Dom mieszkalny
Dom mieszkalny
Budynek gospodarczy
Dom mieszkalny
Dom mieszkalny
Dom mieszkalny
Dom mieszkalny
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Bielkówko
Bielkówko Gregorkiewicza 17
Bielkówko
Buszkowy, ul. Leśna Góra 16
Buszkowy, ul. Leśna Góra 5
Buszkowy, ul. Leśna Góra 5
Buszkowy, ul. Leśna Góra 9
Buszkowy, ul. Leśna Góra 9
Buszkowy, ul. Leśna Góra 67
Buszkowy, ul. Leśna Góra 7
Buszkowy, ul. Leśna Góra 7
Buszkowy
Buszkowy
Buszkowy
Buszkowy
Buszkowy
Buszkowy
Buszkowy
Buszkowy
Czapielsk
Czapielsk, ul. Słonecznikowa 60
Czapielsk, ul. Słonecznikowa 60
Czapielsk, ul. Słonecznikowa 58
Czapielsk, ul. Słonecznikowa 44
Czapielsk, ul. Jarzębinowa 7
Czapielsk, ul. Słonecznikowa 24
Czapielsk
Czapielsk
Czapielsk
Czapielsk
Czapielsk
Czapielsk
Jankowo, ul. Conradiego 9
Jankowo, ul. Conradiego 9
Jankowo, ul. Starzyńskiej 18
Kolbudy, ul. Dworcowa 3
Kolbudy, ul. Dworcowa 3
Kolbudy, ul. Dworcowa 4/6
Kolbudy, ul. Dworcowa 4/6
Kolbudy, ul. Dworcowa 7
Kolbudy
Kolbudy
Kolbudy, ul. Młyńska 6
Kolbudy, pl. Kaszubski 5
Kolbudy, pl. Kaszubski 8
Kolbudy, ul. Przemysłowa 1
Kolbudy, ul. Przemysłowa 3
Kolbudy, ul. Przemysłowa 5
Kolbudy, ul. Przemysłowa 5
Kolbudy, ul. Staromłyńska 5
Kolbudy, pl. Kaszubski 3
Kolbudy, pl. Kaszubski 4
Kolbudy, ul. Staromłyńska 4/6
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111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.

113/410
114/410
115/410
116/410
117/410
118/410
119/410
120/410
121/410
122/410
123/410
124/410
125/410
126/410
127/410
128/410
129/410
130/410
131/410
132/410
133/410
134/410
135/410
136/410
137/410
138/410
139/410
140/410
141/410

140. 142/410
141.
142.
143.
144.
145.
146.

143/410
144/410
145/410
146/410
147/410
148/410

147. 149/410
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.

150/410
151/410
152/410
153/410
154/410
155/410
156/410
157/410
158/410
159/410
160/410
161/410
162/410
163/410
164/410
165/410
166/410
167/410

Dom mieszkalny
Dom mieszkalny
Dom mieszkalny
Dom mieszkalny
Dom mieszkalny
Budynek gospodarczy
Dom mieszkalny
Dom mieszkalny
Dom mieszkalny
Budynek gospodarczy
Dom mieszkalny
Budynek mieszkalny
Dom mieszkalny
Dom mieszkalny
Dom mieszkalny
Dom mieszkalny
Dom mieszkalny
Dom mieszkalny
Dworzec kolejowy
Dom mieszkalny
Dom mieszkalny
Budynek gospodarczy
Dom mieszkalny
Transformator
Obora/chlewnia
Dom mieszkalny
Dom mieszkalny
Owczarnia w zespole dworsko-folwarcznym
Rządcówka w zespole dworsko-folwarcznym
Budynek gospodarczy (stodoła) w zespole
dworsko-folwarcznym
Brama w zespole dworsko-folwarcznym
Park w zespole dworsko-folwarcznym
Kapliczka
Stodoła plebani
Budynek gospodarczy plebani
Budynek gospodarczy
Kościół parafialny p.w. NMP Królowej Polski
Dom mieszkalny
Dom mieszkalny
Budynek gospodarczy
Dom mieszkalny
Dom mieszkalny
Budynek gospodarczy
Dom mieszkalny
Dom mieszkalny
Dom mieszkalny
Dom mieszkalny
Dom mieszkalny
Budynek gospodarczy
Dom mieszkalny
Obora
Dom mieszkalny
Stodoła
Plebania
Dom mieszkalny
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Kolbudy, ul. Wybickiego 18/20
Kolbudy, ul. Wybickiego 26/28
Kolbudy, ul. Wybickiego 19
Kolbudy, ul. Wybickiego 15
Kolbudy, ul. Wybickiego 17
Kolbudy
Kolbudy, ul. Wybickiego 42
Kolbudy, ul. Wybickiego 25
Kolbudy, ul. Wybickiego 44
Kolbudy, ul. Wybickiego 27
Kolbudy, ul. Wybickiego 27
Kolbudy, ul. Wybickiego 29
Kolbudy, ul. Wybickiego 29
Kolbudy, ul. Wybickiego 48
Kolbudy, ul. Wybickiego 50
Kolbudy, ul. Wybickiego 40
Kolbudy, ul. Wybickiego 52/54
Kolbudy, ul. Wybickiego 7/9
Kolbudy
Kowale, ul. Starowiejska 1
Kowale, ul. Pilotów 2
Kowale, ul. Pilotów 2
Kowale, ul. Pilotów 10a
Kowale
Kowale, ul. Kręta 4
Kowale, ul. Kręta 4
Lisewiec 9
Lisewiec 14
Lisewiec 17
Lisewiec 18a
Lisewiec
Lisewiec
Lisewiec
Lublewo, ul. Kościelna 6
Lublewo, ul. Kościelna 6
Lublewo, ul. Kościelna 10
Lublewo
Lublewo, ul. Wojska Polskiego 3
Lublewo, ul. Wojska Polskiego 5
Lublewo, ul. Wojska Polskiego 7
Lublewo, ul. Wojska Polskiego 7
Lublewo, ul. Wojska Polskiego 4/6
Lublewo, ul. Wybickiego 39
Lublewo, ul. Wybickiego 56
Lublewo, ul. Wybickiego 49
Lublewo, ul. Wybickiego 62
Lublewo, ul. Wybickiego 72
Lublewo, ul. Wybickiego 82
Lublewo, ul. Wybickiego 82
Lublewo, ul. Wybickiego 78
Lublewo
Lublewo
Lublewo
Lublewo, ul. Kościelna 6
Lublewo, ul. Wybickiego 54
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166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.

168/410
169/410
170/410
171/410
172/410
173/410
174/410
175/410
176/410
177/410
178/410
179/410
180/410

179. 181/410
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.

182/410
183/410
184/410
185/410
186/410
187/410
188/410
189/410
190/410
191/410
192/410
193/410

192. 194/410
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.

195/410
196/410
197/410
198/410
199/410
200/410
201/410
202/410
203/410
204/410
205/410
206/410
207/410
208/410

207. 209/410
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.

210/410
211/410
212/410
213/410
214/410
215/410
216/410
217/410
218/410
219/410
220/410

Dom mieszkalny
Układ alei na cmentarzu katolickim
Kaplica cmentarna
Ogrodzenie kościoła parafialnego
Dwór
Stajnia
Dom mieszkalny
Dom mieszkalny
Dom mieszkalny (dawna stajnia)
Dom mieszkalny
Budynek gospodarczy
Dom mieszkalny
Dom mieszkalny
Budynek gospodarczy w zespole dworca kolejowego
Dom mieszkalny w zespole dworca kolejowego
Dom mieszkalny
Budynek mieszkalny
Dom mieszkalny
Budynek gospodarczy
Budynek fabryki
Budynek
Dom mieszkalny
Elektrownia wodna
Dom mieszkalny
Park dworski
Brama w zespole dworsko-parkowym
Budynek dawnego zakładu przemysłu gumowego
Dom mieszkalny
Budynek gospodarczy (obora)
Dom mieszkalny
Budynek gospodarczy
Dom mieszkalny
Dom mieszkalny
Dom mieszkalny
Kapliczka przydrożna
Transformator
Leśniczówka
Dom mieszkalny
Kościół parafialny p.w. Bożego Ciała
Nagrobek na cmentarzu przykościelnym
Układ alei na cmentarzu katolickim
Ogrodzenie kościoła parafialnego i cmentarza
przykościelnego
Ogrodzenie cmentarza poewangelickiego
Budynek gospodarczy plebani
Budynek gospodarczy plebani
Plebania
Dom mieszkalny
Dom mieszkalny
Dom mieszkalny
Dom mieszkalny
Dom mieszkalny
Figura św. Nepomucena
Dom mieszkalny

Lublewo, ul. Krótka 1
Lublewo
Lublewo
Lublewo
Łapino, ul. Wołodyjowskiego
Łapino, ul. Wołodyjowskiego
Łapino, ul. Zagłoby 16
Łapino, ul. Zagłoby 18
Łapino, ul. Zagłoby 1b
Łapino, ul. Zagłoby 3
Łapino, ul. Zagłoby 7
Łapino, ul. Zagłoby 7
Łapino, ul. Wołodyjowskiego 2
Łapino, ul. Wołodyjowskiego 4
Łapino, ul. Wołodyjowskiego 4
Łapino, ul. Sienkiewicza 41/43
Lublewo, ul. Wybickiego 56
Łapino, ul. Wołodyjowskiego 9
Łapino, ul. Wołodyjowskiego 9
Łapino, ul. Wołodyjowskiego 16
Łapino, ul. Wołodyjowskiego 6
Łapino, ul. Wołodyjowskiego 43
Łapino
Łapino, ul. Kmicica 6
Łapino, ul. Wołodyjowskiego
Łapino, ul. Wołodyjowskiego
Łapino, ul. Wołodyjowskiego 7
Nowiny 45
Nowiny 46
Nowiny 50
Nowiny 50
Nowiny 51
Ostróżki, ul. M. Konopnickiej 20
Ostróżki, ul. Mickiewicza 14
Ostróżki
Otomin
Otomin
Otomin, ul. Radosna 1
Pręgowo
Pręgowo
Pręgowo
Pręgowo
Pręgowo
Pręgowo
Pręgowo
Pręgowo
Pręgowo
Pręgowo, ul. Bukowskiego 20a
Pręgowo, ul. Strażacka 28
Pręgowo, ul. Bukowskiego 38
Pręgowo, ul. Strażacka 27
Pręgowo
Żmijewo 104

Źródło: Raport Gminna Ewidencja Zabytków Gminy Kolbudy, WGS84 Polska Sp. z o.o., Warszawa 2009, s. 12-17
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4.5. Stanowiska archeologiczne
Stanowiska archeologiczne są miejscami będącymi śladem pobytu człowieka. Na ich obszarach znajdują się zabytki archeologiczne tj. fragmenty naczyń, narzędzia, kości, monety,
groby, piece, ślady dawnych domów oraz inne wytwory człowieka. Zabytki archeologiczne są
częścią europejskiego dziedzictwa archeologicznego. Zgodnie z zapisami art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz.
1568, z późn. zm.), zabytki archeologiczne - będące, w szczególności: pozostałościami terenowymi pradziejowego i historycznego osadnictwa, cmentarzyskami, kurhanami i reliktami
działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej - podlegają ochronie i opiece bez względu
na stan zachowania.
W obrębie stanowisk archeologicznych wpisanych do rejestru zabytków i wojewódzkiej ewidencji zabytków istnieje obowiązek uzgadniania i opiniowania z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków wszelkich prac inżynieryjnych i budowlanych związanych z zagospodarowaniem lub zabudowaniem terenu, wiążących się z pracami ziemnymi. Uzgodnienie i opiniowanie ma na celu ustalenie zakresu badań archeologicznych, wyprzedzających inwestycję.
Ponadto, w obrębie stanowisk archeologicznych wpisanych do rejestru zabytków obowiązuje
zakaz prowadzenia wszelkich prac ziemnych, z wyjątkiem prac dopuszczonych pozwoleniem
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W przypadku planowania robót i czynności na terenie stanowiska archeologicznego należy wystąpić o szczegółowe wytyczne do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Stanowiska archeologiczne nie figurują obecnie w Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Kolbudy. Ewidencja ta winna zostać uzupełniona o stanowiska archeologiczne.

4.5.1. Stanowiska archeologiczne wpisane do Rejestru Zabytków
W rejestrze zabytków znajduje się 30 stanowisk archeologicznych:
Tabela 8 - Zestawienie stanowisk archeologicznych wpisanych do rejestru zabytków
Nr
Miejscowość
strefy

Rodzaj obiektu

Chronologia

2

Lublewo
Gdańskie

osada otwarta

wczesna epoka żelaza i
wczesne średniowiecze
wczesna epoka żelaza
oraz wczesne i późne średniowiecze
obiekt wielokulturowy
wczesne i późne średniowiecze
wczesne i późne średniowiecze

4

Lublewo
Gdańskie

punkt osadniczy

7

Bąkowo

osada otwarta

11

Bąkowo

osada otwarta

12

Bąkowo

osada otwarta

13

Otomin

grodzisko

wczesne średniowiecze

16

Otomin

punkt osadnictwa

obiekt wielokulturowy

19

Jankowo

osada

wczesna epoka żelaza i
wczesne średniowiecze
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Nr decyzji i data wpisu
do rejestru zabytków,
uwagi
Dec. Nr 346/Archeol
z dnia 21.10.1978
Dec. Nr 455/Archeol
z dnia 28.12.1990 / parcelacja
Dec. Nr 453/Archeol
z dnia 28.04.1976
Dec. Nr 453/Archeol
z dnia 28.04.1976
Dec. Nr 003/Archeol
z dnia 29.07.1959
Dec. Nr 282/Archeol
z dnia 21.04.1976
Dec. Nr 451/Archeol
z dnia 28.12.1990
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20

Jankowo

osada

wczesna epoka żelaza

25

Pręgowo

grodzisko

wczesne średniowiecze

26

Pręgowo

38

Czapelsko

49

Bąkowo

ślad osadnictwa

wczesna epoka żelaza
późne średniowiecze

50

Bąkowo

punkt osadnictwa

wczesna epoka żelaza

51

Bąkowo

osada

obiekt wielokulturowy

52

Bąkowo

osada

obiekt wielokulturowy

53

Bąkowo

osada

wczesna epoka żelaza

54

Bąkowo

osada

okres nowożytny

62

Bąkowo

punkt osadnictwa

obiekt wielokulturowy

63

Bąkowo

osada (?)

obiekt wielokulturowy

64

Bąkowo

osada

późne średniowiecze

65

Bąkowo

osada

późne średniowiecze

66

Bąkowo

punkt osadnictwa

67

Bąkowo

osada

68

Bąkowo

punkt osadnictwa

71

Bąkowo

ślad osadnictwa

72

Bąkowo

osada

wczesna epoka żelaza

73

Bąkowo

osada

wczesna epoka żelaza

74

Bąkowo

osada (?)

późne średniowiecze

75

Bąkowo

punkt osadnictwa

obiekt wielokulturowy

cmentarzysko płaskie
cmentarzysko płaskie

wczesna epoka żelaza
wczesna epoka żelaza

wczesna epoka żelaza i
późne średniowiecze
wczesna epoka żelaza i
późne średniowiecze
późne średniowiecze
młodsza epoka kamienia i
wczesna epoka żelaza

Dec. Nr 452 z dnia
28.12.1990 / parcelacja
części stanowiska
Dec. Nr 18/Archeol
z dnia 03.09.1962
Dec. Nr 270/Archeol
z dnia 16.12.1975
Dec. Nr 345/Archeol
z dnia 19.10.1978
Dec. Nr 454/Archeol
z dnia 28.12.1990
Dec. Nr 454/Archeol
z dnia 28.12.1990
Dec. Nr 454/Archeol
z dnia 28.12.1990
Dec. Nr 454/Archeol
z dnia 28.12.1990
Dec. Nr 454/Archeol
z dnia 28.12.1990
Dec. Nr 454/Archeol
z dnia 28.12.1990
Dec. Nr 453/Archeol
z dnia 28.04.1976
Dec. Nr 453/Archeol
z dnia 28.04.1976
Dec. Nr 453/Archeol
z dnia 28.04.1976
Dec. Nr 453/Archeol
z dnia 28.04.1976
Dec. Nr 453/Archeol
z dnia 28.04.1976
Dec. Nr 453/Archeol
z dnia 28.04.1976
Dec. Nr 453/Archeol
z dnia 28.04.1976
Dec. Nr 453/Archeol
z dnia 28.04.1976
Dec. Nr 453/Archeol
z dnia 28.04.1976
Dec. Nr 453/Archeol
z dnia 28.04.1976

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Muzeum Archeologicznego w Gdańsku

4.5.2. Stanowiska archeologiczne wpisane do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków Archeologicznych
W Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków Archeologicznych znajdują się 82 stanowiska archeologiczne:
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Tabela 9 - Zestawienie stanowisk archeologicznych wpisanych do
Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków Archeologicznych
Nr
Miejscowość
strefy

Rodzaj obiektu

Chronologia

1

Lublewo Gd.

punkt osadniczy

3
5
6
8

Lublewo Gd.
Bąkowo
Bąkowo
Bąkowo

ślad osadniczy
cmentarzysko
osada
ślad osadniczy

9

Bąkowo

punkt osadniczy

10
14
15
17

Bąkowo
Otomin
Otomin
Kowale

ślad osadniczy
punkt osadnictwa
punkt osadnictwa
ślad osadnictwa

18

Kowale

ślad osadnictwa

21

Bielkowo

ślad osadnictwa

22

Bielkówko

osada

23

Bielkówko

osada

24

Bielkówko

ślad osadnictwa

27
28

Ostróżki
Ostróżki
Buszkowy
Dolne
Buszkowy
Górne
Kolbudy
Kolbudy
Kolbudy
Kolbudy
Buszkowy
(Dolinka)
Buszkowy
(Dolinka)

ślad osadnictwa
punkt osadnictwa

wczesne i późne średniowiecze
wczesne średniowiecze
wczesna epoka żelaza
wczesna epoka żelaza
obiekt wielokulturowy
wczesna epoka żelaza i
okres średniowieczny
wczesna epoka żelaza
obiekt wielokulturowy
wczesne średniowiecze
okres średniowieczny
wczesna epoka żelaza i
wczesne średniowiecze
wczesna epoka żelaza i
wczesne średniowiecze
wczesna epoka żelaza i
wczesne średniowiecze
wczesne średniowiecze
wczesna epoka żelaza i
późne średniowiecze
wczesna epoka żelaza
obiekt wielokulturowy

punkt osadnictwa

obiekt wielokulturowy

wczesne i późne średniowiecze
cmentarzysko płaskie wczesna epoka żelaza
ślad osadnictwa
wczesna epoka żelaza
ślad osadnictwa
wczesna epoka żelaza
2 kurhany
nieokreślona

37

Czapielsk

osada

39

Kowale

punkt osadnictwa

40

Kowale

osada (?)

41

Kowale

osada

42

Kowale

osada

43

Janikowo

osada (?)

44

Jankowo

ślad osadnictwa

45

Kowale

osada

46

Kowale

ślad osadnictwa

47
48

Kowale
Kowale

cmentarzysko (?)
ślad osadnictwa
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Bąkowo

punkt osadnictwa

29
30
31
32
33
34
35
36

ślad osadnictwa

punkt osadniczy

wczesna epoka żelaza (?)

ślad osadnictwa

młodsza epoka kamienia
młodsza epoka kamienia i
wczesna epoka żelaza
wczesna epoka żelaza i
wczesne średniowiecze
wczesna epoka żelaza
wczesna epoka żelaza i
wczesne średniowiecze
okres wpływów rzymskich
(?)
wczesna epoka żelaza
wczesna epoka żelaza i
późne średniowiecze
obiekt wielokulturowy
wczesna epoka żelaza i
okres nowożytny
wczesna epoka żelaza
wczesna epoka żelaza
wczesne i późne średniowiecze

56

Uwagi

parcelacje
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56

Bąkowo

ślad osadnictwa

57
58
59
60
61
69
70
76

Bąkowo
Bąkowo
Bąkowo
Bąkowo
Bąkowo
Jankowo
Jankowo
Bąkowo

kopalnia bursztynu
punkt osadnictwa
punkt osadnictwa
osada (?)
osada (?)
osada (?)
osada
ślad osadnictwa

77

Bąkowo

ślad osadnictwa

78

Bąkowo

punkt osadnictwa

79
80
81

Bąkowo
Lubiewo
Lubiewo

ślad osadnictwa
osada (?)
ślad osadnictwa

wczesne i późne średniowiecze
okres nowożytny
późne średniowiecze
późne średniowiecze
wczesna epoka żelaza
wczesna epoka żelaza
wczesna epoka żelaza
wczesna epoka żelaza
obiekt wielokulturowy
wczesne i późne średniowiecze
wczesne i późne średniowiecze
obiekt wielokulturowy
obiekt wielokulturowy
obiekt wielokulturowy

82

Lubiewo

osada

wczesna epoka żelaza

83
84

Bielkowo
Lubiewo

punkt osadnictwa
osada (?)

85

Bielkowo

86

Bielkówko

87

Bielkówko

88

Bielkówko

89

Bielkówko

90
91
92
93

Jankowo
Otomin
Otomin
Otomin

94

Otomin

95
96
97
98

Otomin
Kowale
Kowale
Kowale

99

Lublewo

100
101
102
103
104
105

Kowale
Bąkowo
Bąkowo
Kowale
Kowale
Bielkówko

wczesna epoka żelaza
wczesna epoka żelaza
wczesna epoka żelaza i
osada (?)
późne średniowiecze
punkt osadnictwa
późne średniowiecze
epoka kamienia i późne
ślad osadnictwa
średniowiecze
punkt osadnictwa
obiekt wielokulturowy
obozowisko
młodsza epoka kamienia i
i punkt osadnictwa
późne średniowiecze
osada (?)
wczesna epoka żelaza
ślad osadnictwa
wczesna epoka żelaza
ślad osadnictwa
młoda epoka kamienia
ślad osadnictwa
wczesna epoka żelaza
późne średniowiecze /
ślad osadnictwa
okres nowożytny
ślad osadnictwa
okres nowożytny
ślad osadnictwa
młodsza epoka kamienia
ślad osadnictwa
młodsza epoka kamienia
ślad osadnictwa
wczesna epoka żelaza
młodszy okres przedcmentarzysko płaskie rzymski i okres wpływów
rzymskich
osada
wczesne średniowiecze
punkt osadnictwa
obiekt wielokulturowy
ślad osadnictwa
wczesna epoka żelaza
ślad osadnictwa
obiekt wielokulturowy
punkt osadnictwa
okres nowożytny
osada
wczesna epoka żelaza

106

Bielkówko

punkt osadniczy

107

Bielkówko

osada

108

Bielkówko

osada

109

Bielkówko

punkt osadniczy

obiekt wielokulturowy

110

Bielkówko

osada

wczesna epoka żelaza

wczesne średniowiecze
wczesne średniowiecze
średniowiecze
wczesne średniowiecze
średniowiecze

57

parcelacja
parcelacja (teren w części
zabudowany)
parcelacja

parcelacja
częściowa parcelacja
parcelacja
parcelacja

wykreślony

Badania powierzchniowe
w ramach AZP ark. 14-43
Badania powierzchniowe
w ramach AZP ark. 14-43
Badania powierzchniowe
w ramach AZP ark. 14-43
Badania powierzchniowe
w ramach AZP ark. 14-43
Badania powierzchniowe
w ramach AZP ark. 14-43
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111

Bielkówko

punkt osadniczy

średniowiecze

112

Bielkówko

osada

wczesna epoka żelaza

Badania powierzchniowe
w ramach AZP ark. 14-43
Badania powierzchniowe
w ramach AZP ark. 14-43

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Muzeum Archeologicznego w Gdańsku

4.6. Strefy ochrony konserwatorskiej
4.6.1. Obszary objęte strefami ochrony konserwatorskiej
Strefy ochrony konserwatorskiej są to obszary wskazywane w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego, dla których obowiązują zapisane w ustaleniach dokumentów planistycznych
ograniczenia, zakazy i nakazy mające na celu ochronę znajdujących się na tym obszarze
zabytków. W gminie Kolbudy istniało dotychczas 10 stref wyznaczonych w uprzednio obowiązującym Studium z 2001r. oraz 8 stref wyznaczonych w obowiązujących planach miejscowych (we wsiach: Bąkowo, Bielkowo, Bielkówko, Jankowo, Kolbudy, Kowale, Lublewo,
Ostróżki). Strefy te na ogół nie pokrywały się ze sobą. Na skutek prowadzonej aktualizacji
planów miejscowych oraz ze względu na brak pokrycia całego terenu gminy planami (brakuje
planów, a w związku z tym stref ochrony konserwatorskiej, dla wsi: Babidół, Buszkowy Górne
i Dolne, Czapielsk, Lisewiec, Łapino, Pręgowo Górne i Dolne), część stref wyznaczonych w
planach miejscowych ma charakter fragmentaryczny. Szczegółowy opis obowiązujących, w
oparciu o plany miejscowe, stref ochrony konserwatorskiej zamieszczono w tomie Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego Gminy Kolbudy.
W niniejszym Studium zachowuje się ww. strefy konserwatorskie wyznaczone w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, wprowadzając niewielkie ich
korekty oraz wskazuje się nowe strefy ochrony konserwatorskiej.
4.6.2. Obszary wskazane do objęcia strefami ochrony konserwatorskiej układów
osadniczych i/lub obiektów zabytkowych
W ramach Studium ustanawia się kilkanaście nowych stref ochrony konserwatorskiej układów osadniczych i/lub obiektów zabytkowych na terenach nieposiadających miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego.
W ramach nowowyznaczonych stref ochrony konserwatorskiej układów osadniczych proponuje się objęcie ochroną dziewięciu obszarów stanowiących historyczną niwę siedliskową
wsi: Babidół, Buszkowy Górne, Mały Czapielsk, Pręgowo Górne, Pręgowo Dolne, a także
przysiółków Louisenhof (w obrębie Czapielsk), Nowiny (w obrębie Babidół), Żmijewo (w obrębie Bielkówko).
W ramach nowowyznaczonych stref ochrony konserwatorskiej układów osadniczych i obiektów zabytkowych proponuje się objęcie ochroną czterech obszarów, na których zachowała
się historyczna niwa siedliskowa wraz z zespołami dworsko-folwarcznymi, położonych na terenach wsi: Buszkowy Dolne, Czapielsk (centralna część wsi oraz dawny przysiółek Helenhof w północnej części obecnego obrębu), Pręgowo Dolne (obszar położony przy drodze łączącej Pręgowo z Babidołem), Lisewiec, Łapino (na przedłużeniu strefy ochrony konserwatorskiej wsi Kolbudy).
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W ramach nowowyznaczonych stref ochrony konserwatorskiej obiektów zabytkowych proponuje się objęcie ochroną zespołu dworsko-parkowego w Bielkówku (w obrębie Lublewo Gd.)
oraz wieży ciśnień i elektrowni wodnej w Bielkowie i Bielkówku (w obrębie Lublewo Gd.).
W Studium podtrzymuje się ustalenia obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego dotyczące stref ochrony konserwatorskiej w miejscowościach: Bąkowo, Bielkowo, Bielkówko, Jankowo Gdańskie, Kolbudy, Kowale, Lublewo, Ostróżki, przy czym w miejscowościach Bąkowo, Bielkowo, Bielkówko, Jankowo Gdańskie i Kolbudy powiększono lub
skorygowano granice tych stref.
Strefy ochrony konserwatorskiej układów osadniczych i/lub obiektów zabytkowych winny zostać uwzględnione w planach miejscowych. Dla terenów tych należy szczegółowo sformułować w planach zasady zabudowy i zagospodarowania tak, aby zapewnić właściwą ochronę
historycznych układów ruralistycznych i obiektów zabytkowych. Dopuszcza się niewielkie korekty stref, na zasadach wskazanych przez konserwatora zabytków. Ponadto, wnioskuje się
o włączenie zabytkowych układów ruralistycznych objętych strefami ochrony konserwatorskiej do Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Kolbudy i do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków.
4.6.3. Obszary wskazane do objęcia strefami ochrony konserwatorskiej ekspozycji obszarów zabytkowych i otoczenia zabytków
Dodatkowo w Studium ustanawia się strefy ochrony konserwatorskiej ekspozycji obszarów
zabytkowych i otoczenia zabytków, obejmujące obszary widoczności historycznych wsi,
układów zabudowy, obiektów zabytkowych i dominant kulturowych oraz elementów naturalnych. Celem ustanowienia tych stref jest utrzymanie i ochrona ekspozycji wskazanych, zabytkowych obszarów i obiektów. Część stref ochrony ekspozycji jest wpisana do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Strefy ochrony konserwatorskiej ekspozycji obszarów zabytkowych i otoczenia zabytków
obejmują jedenaście obszarów wyznaczonych dla wsi Babidół i Nowiny, Bąkowo, Bielkowo,
Bielkówko i Lublewo, Buszkowy Dolne i Górne, Czapielsk, Mały Czapielsk, Kolbudy, Kowale,
Lisewiec, Pręgowo i Ostróżki.
Szczegółowy sposób zagospodarowania i zabudowy na obszarach położonych w granicach
stref ochrony konserwatorskiej ekspozycji obszarów zabytkowych i otoczenia zabytków winien zostać uzgodniony z konserwatorem zabytków na etapie sporządzania planu miejscowego, bez konieczności przenoszenia granic tych stref do planów.

4.7. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego - wytyczne dla poszczególnych wsi
4.7.1. Wieś Babidół i przysiółek Nowiny
Wieś Babidół
W celu zapewnienia ochrony historycznego układu ruralistycznego i zabytkowej zabudowy
wsi Babidół ustala się:
• obowiązek wprowadzenia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
strefy ochrony konserwatorskiej, odpowiadającej historycznemu układowi osadniczemu
(wsi ulicowej wraz z otaczającymi ją polami i skarpą od strony północno-wschodniej);
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•

•

•

•

•
•

•

•

•
•

zakaz zlania zabudowy wsi Babidół z zabudową przysiółka Nowiny i z nowymi terenami
inwestycyjnymi położonymi w zachodniej części obrębu Pręgowo Górne, obowiązuje pozostawienie jak największego obszaru wolnego od zabudowy wokół wsi Babidół;
zakaz wprowadzania nowej zabudowy mieszkaniowej na zapleczach posesji, wieś winna
zachować charakter wsi ulicowej z zabudową mieszkaniową usytuowaną od frontu nieruchomości, następnie z zabudową gospodarczą (lub o charakterze dawnej zabudowy gospodarczej) w środku działek i ogrodami na tyłach posesji;
wymóg zachowania historycznych podziałów parcelacyjnych z jednoczesnym zakazem
wykonywania wtórnych podziałów, a w miarę możliwości powrót do historycznych podziałów parcelacyjnych;
wymóg rewaloryzacji zabytkowej zabudowy zagrodowej, ujętej w gminnej ewidencji zabytków i innej o znacznej wartości historycznej i architektonicznej; dla zabudowy tej wymagane jest uzgadnianie zmian z właściwym konserwatorem zabytków;
postulat integracji zabytkowej struktury przestrzennej wsi Babidół;
obowiązek kształtowania nowej zabudowy w sposób zapewniający pełną jej harmonię
z otoczeniem (poprzez dostosowanie: intensywności zabudowy, wysokości, proporcji
wymiarów rzutu, kształtu dachu i jego układu w stosunku do układu komunikacyjnego,
materiałów, kolorystyki, zagospodarowania działki, zieleni przydomowej); nowa zabudowa w obrębie historycznej wsi winna stanowić jedynie dopełnienie zabytkowego układu;
w strefach ochrony konserwatorskiej i ekspozycji należy wprowadzić zakaz stosowania
nośników reklamowych oraz reklam wbudowanych (dopuścić można szyldy dotyczące
działalności prowadzonej w obrębie działki) a także zakaz stosowania ogrodzeń pełnych i
z prefabrykowanych przęseł betonowych; należy wprowadzić obowiązek wykonywania
ogrodzeń w stylu wiejskim;
wymóg zachowania historycznego układu dróg oraz istniejących, historycznych nawierzchni brukowych; postuluje się stosowanie na drogach i ciągach pieszych nawierzchni takich jak bruk, żwir itp., bez krawężników betonowych;
wymóg zachowania kapliczek i krzyży przydrożnych;
ochronę naturalnego i kulturowego ukształtowania terenu.

Przysiółek Nowiny
W celu zapewnienia ochrony historycznego układu ruralistycznego i zabytkowej zabudowy
przysiółka Nowiny ustala się:
• obowiązek wprowadzenia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
strefy ochrony konserwatorskiej, odpowiadającej historycznemu układowi osadniczemu,
w celu zachowania i ochrony ulicowej zabudowy siedliskowej;
• wymóg zachowania układu wsi ulicowej bez możliwości tworzenia drugiej linii zabudowy
w głębi parceli; nowa zabudowa może być wprowadzana tylko jako uzupełniająca;
• wymóg zachowania i rewaloryzacji zabytkowej zabudowy zagrodowej, ujętej w gminnej
ewidencji zabytków i innej o znacznej wartości historycznej i architektonicznej; dla zabudowy tej wymagane jest uzgadnianie zmian z właściwym konserwatorem zabytków;
• obowiązek kształtowania nowej zabudowy w sposób zapewniający pełne jej zharmonizowanie z otoczeniem (poprzez zachowanie historycznych gabarytów, wysokości, kolorystyki, formy dachu, materiałów, usytuowania względem drogi).
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4.7.2. Wieś Bąkowo i przysiółek Gołąbkowo
Wieś Bąkowo
W celu zapewnienia ochrony historycznego układu urbanistycznego i zabytkowej zabudowy
wsi Bąkowo ustala się:
• zachowanie obowiązującej w miejscowym planie strefy ochrony konserwatorskiej, z postulatem jej niewielkiego powiększenia w kierunku północno-wschodnim o tereny sąsiednie, w tym o obszar zabytkowego cmentarza z aleją drzew;
• zachowanie małej skali urbanistycznej Bąkowa, stanowiącego w krajobrazie niezwykle
cenną sylwetę z dominującym założeniem podworskim;
• utrzymanie i uwypuklenie dominanty kulturowej, jaką tworzy zabytkowy zespół dworskofolwarczny z parkiem;
• zachowanie i ochronę na terenie zespołu dworsko-folwarcznego: wszystkich budynków,
obiektów i urządzeń o walorach historyczno-kulturowych, w tym wszelkich reliktów przestrzenno-widokowych założenia parkowego oraz elementów małej architektury, alei,
otwarć widokowych, zieleni, ukształtowania terenu, urządzeń hydrotechnicznych i inżynieryjnych, śluz, oczek i cieków wodnych, bram wjazdowych;
• rewaloryzację zespołu dworsko-folwarcznego wraz z parkiem, starodrzewem i układem
urbanistycznym; rozebrane obiekty o walorach historyczno-kulturowych zlokalizowane na
obszarze strefy ochrony konserwatorskiej należy odtworzyć w oparciu o sporządzoną
wcześniej dokumentację;
• przeprowadzenie rehabilitacji istniejącej zabudowy blokowej;
• wymóg realizowania nowych działań inwestycyjnych w sposób zapewniający ich pełne
zharmonizowanie z zabytkowym otoczeniem;
• w strefach ochrony konserwatorskiej i ekspozycji należy wprowadzić zakaz stosowania
nośników reklamowych oraz reklam wbudowanych (dopuścić można szyldy dotyczące
działalności prowadzonej w obrębie działki) a także zakaz stosowania ogrodzeń pełnych i
z prefabrykowanych przęseł betonowych;
• wymóg zachowania i rewaloryzacji dawnego cmentarza ewangelickiego oraz ewentualnie
alei drzew prowadzącej do niego od strony dworu; obowiązuje uporządkowanie zieleni
wysokiej i niskiej w celu uczytelnienia układu cmentarza;
• wymóg zachowania kapliczek i krzyży przydrożnych;
• wymóg zachowania historycznego układu dróg;
• wymóg zachowania starodrzewu tworzącego aleje (lub ich pozostałości) wzdłuż dróg historycznych, ze wskazaniem wprowadzenia nasadzeń uzupełniających.
Przysiółek Gołąbkowo
W celu zapewnienia ochrony zabytkowego zespołu elektrowni wodnej „Straszyn” oraz walorów kulturowych przysiółka Gołąbkowo ustala się:
• zachowanie i ochronę na terenie zespołu elektrowni wodnej „Straszyn” wszystkich budynków, obiektów i urządzeń o walorach historyczno-kulturowych wchodzących w skład
systemu elektrowni wodnych na Raduni, w tym: urządzeń hydrotechnicznych i inżynieryjnych, budynku hydroelektrowni, budynków administracyjnych, mieszkalnych i gospodarczych, a także ukształtowania terenu, zieleni, zbiorników wodnych;
• wymóg zachowania historycznego układu dróg oraz maksymalnego zachowania istniejących, historycznych nawierzchni brukowych (zwłaszcza na drodze Bąkowo - Straszyn);
• ochronę naturalnego i kulturowego ukształtowania terenu;
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wymóg zachowania starodrzewu tworzącego aleje (lub ich pozostałości) wzdłuż dróg historycznych, ze wskazaniem wprowadzenia nasadzeń uzupełniających.

4.7.3. Wieś Bielkowo
W celu zachowania zanikającego układu urbanistycznego założenia dworsko-parkowego z
folwarkiem oraz zachowania i uwypuklenia obiektów przemysłowych na rzece Raduni i walorów krajobrazowych wsi Bielkowo ustala się:
• zachowanie obowiązującej w miejscowym planie strefy ochrony konserwatorskiej obejmującej zespół dworsko-parkowy z folwarkiem, z postulatem jej niewielkiego powiększenia w kierunku południowo-zachodnim o obszar zabytkowego założenia parkowokrajobrazowego;
• wprowadzenie do planu miejscowego powiększonej strefy ochrony konserwatorskiej
kompleksu elektrowni wodnej Bielkowo, obejmującej oprócz wału ziemnego rurociągu
biegnącego ze Zbiornika Kolbudzkiego, wieży kompensacyjnej i zamku wodnego, także
samą hydroelektrownię z towarzyszącymi jej zabudowaniami i urządzeniami;
• zachowanie obowiązującej w miejscowym planie strefy ochrony konserwatorskiej byłego
majątku Bielkówko łącznie z terenami byłego młyna wodnego i papierni Bielkowo;
• zachowanie obowiązującej w miejscowym planie strefy ochrony konserwatorskiej ekspozycji zespołu dworsko-folwarcznego Bielkowo i zespołu elektrowni wodnej Bielkowo, z
powiększeniem jej o tereny położone między obydwoma zespołami i tereny na północnyzachód od drogi Lublewo-Bielkówko; obszar położony na południe od zespołu dworskofolwarcznego winien być w jak największym stopniu wolny od zabudowy kubaturowej, a
tereny rolne położone na południe od wału ziemnego winny pozostać niezabudowane;
• zachowanie i bezwzględną ochronę na terenie zespołu dworsko-parkowego z folwarkiem
(wpisanego do rejestru zabytków): wszystkich budynków, obiektów i urządzeń o walorach
historyczno-kulturowych, w tym wszelkich reliktów przestrzenno-widokowych założenia
parkowego i krajobrazowego, otwarć widokowych, alei, zieleni, ukształtowania terenu,
oczek i cieków wodnych, elementów małej architektury, ogrodzenia i bramy;
• rewaloryzację zespołu dworsko-parkowego z folwarkiem oraz zespołu podworskiego z
parkiem Bielkówko (na wyspie nad Radunią);
• zachowanie i ochronę zespołu elektrowni wodnej w Bielkowie ze wszystkimi budynkami,
obiektami i urządzeniami o walorach historyczno-kulturowych wchodzącymi w skład systemu elektrowni wodnych na Raduni, w tym: urządzeń hydrotechnicznych i inżynieryjnych, budynku hydroelektrowni, wodociągu podziemnego i nadziemnego, wieży kompensacyjnej, zamku wodnego, budynków administracyjnych, mieszkalnych i gospodarczych,
a także ukształtowania terenu, zieleni, zbiorników wodnych;
• nową zabudowę należy kreować w kontekście istniejących zabytkowych założeń architektoniczno-inżynierskich (zespołu dworsko-parkowego z folwarkiem Bielkowo, zespołu
urządzeń hydrotechnicznych rzeki Raduni), stanowiących dominanty kulturowe i przestrzenne obszaru; nowa zabudowa powinna być podporządkowana i powinna uwypuklać
historyczny walor tego miejsca, a nowa zabudowa w obrębie historycznej wsi folwarcznej
winna stanowić jedynie dopełnienie zabytkowego układu oraz być kształtowana w sposób
zapewniający pełną jej harmonię z otoczeniem;
• w strefach ochrony konserwatorskiej i ekspozycji należy wprowadzić zakaz stosowania
nośników reklamowych oraz reklam wbudowanych (dopuścić można szyldy dotyczące
działalności prowadzonej w obrębie działki) a także zakaz stosowania ogrodzeń pełnych i
z prefabrykowanych przęseł betonowych;
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ochronę naturalnego i kulturowego ukształtowania terenu;
wymóg zachowania kapliczek i krzyży przydrożnych;
wymóg zachowania historycznego układu dróg oraz istniejącej, historycznej nawierzchni
brukowej na drodze Bielkowo-Kolbudy z przełomu XIX/XX w.;
wymóg zachowania starodrzewu tworzącego aleje (lub ich pozostałości) wzdłuż dróg historycznych, ze wskazaniem wprowadzenia nasadzeń uzupełniających.

4.7.4. Wieś Bielkówko oraz przysiółki Żmijewo i Miechucińskie Chrusty
Wieś Bielkówko
W celu zapewnienia ochrony historycznego układu ruralistycznego i zabytkowej zabudowy
wsi Bielkówko ustala się:
• wymóg zachowania obowiązującej w miejscowym planie strefy ochrony konserwatorskiej,
z postulatem jej niewielkiego powiększenia w kierunku północno-zachodnim o tereny w
otoczeniu dworca kolejowego Bielkowo i towarzyszącej jej zabytkowej zabudowy;
• utrzymanie terenów niezabudowanych na wjeździe i wyjeździe do wsi z kierunku Bielkowa i Straszyna;
• wymóg zachowania historycznego planu wsi ulicowej oraz zachowania czytelności granic
historycznej zwartej zabudowy wiejskiej;
• wymóg zachowania najcenniejszych elementów historycznej struktury przestrzennej oraz
kształtowania w sposób harmonijny współczesnych elementów zabudowy z poszanowaniem przestrzenno-architektonicznych wartości historycznego zagospodarowania;
• wymóg rewaloryzacji zabytkowej zabudowy zagrodowej, ujętej w gminnej ewidencji zabytków i innej o znacznej wartości historycznej i architektonicznej; dla zabudowy tej wymagane jest uzgadnianie zmian z właściwym konserwatorem zabytków;
• wymóg rewaloryzacji i kompleksowego zagospodarowania terenu dworca PKP Bielkowo;
dążenie do przywrócenia ruchu turystycznego na zabytkowej trasie kolejowej;
• obowiązek kształtowania nowej zabudowy w sposób zapewniający pełną jej harmonię
z otoczeniem (poprzez dostosowanie: intensywności zabudowy, wysokości, proporcji
wymiarów rzutu, kształtu dachu i jego układu w stosunku do układu komunikacyjnego,
materiałów, kolorystyki, zagospodarowania działki, zieleni przydomowej); nowa zabudowa w obrębie historycznej wsi winna stanowić jedynie dopełnienie zabytkowego układu;
• w strefie ochrony konserwatorskiej i ekspozycji należy wprowadzić zakaz stosowania nośników reklamowych oraz reklam wbudowanych (dopuścić można szyldy dotyczące działalności prowadzonej w obrębie działki) a także zakaz stosowania ogrodzeń pełnych i z
prefabrykowanych przęseł betonowych;
• ochronę naturalnego i kulturowego ukształtowania terenu;
• wymóg zachowania i ochrony historycznych elementów małej architektury, w tym ogrodzeń, transformatorów, kapliczek i krzyży przydrożnych;
• wymóg zachowania historycznego układu dróg, a także istniejących, historycznych nawierzchni brukowych, zwłaszcza na drodze wzdłuż dworca kolejowego Bielkowo;
• wymóg zachowania starodrzewu tworzącego aleje (lub ich pozostałości) wzdłuż dróg historycznych, ze wskazaniem wprowadzenia nasadzeń uzupełniających.
Przysiółek Żmijewo
W celu zapewnienia ochrony historycznego układu ruralistycznego i zabytkowej zabudowy
przysiółka Żmijewo ustala się:
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wymóg ustanowienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego strefy
ochrony konserwatorskiej, obejmującej centralną część historycznej zabudowy przysiółka
Żmijewo;
wymóg wprowadzenia w planie miejscowym ustaleń zapewniających zachowanie wiejskiego charakteru w obszarze dawnej, historycznej zabudowy przysiółka Żmijewo;
wymóg rewaloryzacji zabytkowej zabudowy zagrodowej, ujętej w gminnej ewidencji zabytków i innej o znacznej wartości historycznej i architektonicznej; dla zabudowy tej wymagane jest uzgadnianie zmian z właściwym konserwatorem zabytków;
wymóg zachowania historycznego układu dróg;

Przysiółek Miechucińskie Chrusty
W celu zapewnienia ochrony walorów kulturowych przysiółka Miechucińskie Chrusty ustala
się:
• wymóg zachowania historycznego układu dróg.
4.7.5. Wieś Buszkowy Górne i Dolne
Wieś Buszkowy Górne
W celu zapewnienia ochrony historycznego układu ruralistycznego, zabytkowej zabudowy
oraz walorów krajobrazowych wsi Buszkowy Górne ustala się:
• obowiązek wprowadzenia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
strefy ochrony konserwatorskiej odpowiadającej historycznemu układowi osadniczemu
wsi ulicowej oraz strefy ochrony konserwatorskiej obejmującej dawny folwark Lenzberg z
cmentarzem ariańskim;
• obowiązek uwzględnienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego strefy
ochrony konserwatorskiej ekspozycji historycznego zespołu ruralistycznego - obszar położony wokół wsi Buszkowy Górne i wokół dawnego folwarku Lenzberg winien być w jak
największym stopniu wolny od zabudowy kubaturowej, a tereny w dolinie rzeki Kłodawy
winny pozostać niezabudowane, na pozostałym obszarze strefy intensywność, wysokość, forma zabudowy i inne elementy zagospodarowania winny być podporządkowane
zachowaniu ekspozycji historycznego zespołu ruralistycznego;
• w strefie ochrony konserwatorskiej zakaz wprowadzania nowej zabudowy mieszkaniowej
na zapleczach posesji, wieś winna zachować charakter wsi ulicowej z zabudową mieszkaniową usytuowaną od frontu nieruchomości, następnie z zabudową gospodarczą (lub o
charakterze dawnej zabudowy gospodarczej) w środku działek i ogrodami na tyłach posesji;
• wymóg zachowania historycznych podziałów parcelacyjnych z jednoczesnym zakazem
wykonywania wtórnych podziałów;
• wymóg otoczenia opieką reliktów cmentarza ariańskiego;
• wymóg rewaloryzacji zabytkowej zabudowy zagrodowej, zespołu szkoły, cmentarza
ariańskiego, ujętych w gminnej ewidencji zabytków i innej zabudowy o znacznej wartości
historycznej i architektonicznej; dla obiektów tych wymagane jest uzgadnianie zmian z
właściwym konserwatorem zabytków;
• obowiązek kształtowania nowej zabudowy w sposób zapewniający pełną jej harmonię
z otoczeniem (poprzez dostosowanie: intensywności zabudowy, wysokości, proporcji
wymiarów rzutu, kształtu dachu i jego układu w stosunku do układu komunikacyjnego,
materiałów, kolorystyki, zagospodarowania działki, zieleni przydomowej); nowa zabudowa w obrębie historycznej wsi winna stanowić jedynie dopełnienie zabytkowego układu;
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w strefach ochrony konserwatorskiej i ekspozycji należy wprowadzić zakaz stosowania
nośników reklamowych oraz reklam wbudowanych (dopuścić można szyldy dotyczące
działalności prowadzonej w obrębie działki) a także zakaz stosowania ogrodzeń pełnych i
z prefabrykowanych przęseł betonowych; należy wprowadzić obowiązek wykonywania
ogrodzeń w stylu wiejskim;
ochronę naturalnego i kulturowego ukształtowania terenu.
wymóg zachowania kapliczek i krzyży przydrożnych;
wymóg zachowania historycznego układu dróg;
wymóg zachowania starodrzewu tworzącego aleje (lub ich pozostałości) wzdłuż dróg historycznych, ze wskazaniem wprowadzenia nasadzeń uzupełniających.

Wieś Buszkowy Dolne
W celu zachowania założenia dworsko-parkowego z folwarkiem oraz walorów krajobrazowych wsi Buszkowy Dolne ustala się:
• obowiązek wprowadzenia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
strefy ochrony konserwatorskiej obejmującej założenie dworsko-parkowe z folwarkiem
i cmentarzem ewangelickim;
• obowiązek uwzględnienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego strefy
ochrony konserwatorskiej ekspozycji historycznego zespołu wsi Buszkowy Dolne - obszar położony na wschód, północ i zachód od zabytkowego założenia dworskoparkowego winien pozostać niezabudowany, a na pozostałym obszarze strefy intensywność, wysokość, forma zabudowy i inne elementy zagospodarowania winny być podporządkowane zachowaniu ekspozycji historycznego zespołu wsi Buszkowy Dolne;
• zachowanie i ochronę na terenie zespołu dworsko-parkowego z folwarkiem: wszystkich
budynków, obiektów i urządzeń o walorach historyczno-kulturowych, w tym wszelkich reliktów przestrzenno-widokowych założenia parkowego oraz elementów małej architektury, alei, otwarć widokowych, zieleni, ukształtowania terenu, oczek i cieków wodnych,
ogrodzeń i bram wjazdowych;
• wymóg otoczenia opieką reliktów cmentarza ewangelickiego;
• wymóg reintegracji i rewaloryzacji zabytkowego zespołu dworsko-parkowego z folwarkiem, historycznej zabudowy zagrodowej i cmentarza ewangelickiego, ujętych w ewidencji zabytków i innej zabudowy o znacznej wartości historycznej i architektonicznej; dla
obiektów tych wymagane jest uzgadnianie zmian z właściwym konserwatorem zabytków;
• obowiązek kształtowania nowej zabudowy w sposób zapewniający pełną jej harmonię
z otoczeniem (poprzez dostosowanie: intensywności zabudowy, wysokości, proporcji
wymiarów rzutu, kształtu dachu i jego układu w stosunku do układu komunikacyjnego,
materiałów, kolorystyki, zagospodarowania działki, zieleni przydomowej);
• wymóg integracji zabudowy blokowisk mieszkalnych;
• w strefach ochrony konserwatorskiej i ekspozycji należy wprowadzić zakaz stosowania
nośników reklamowych oraz reklam wbudowanych (dopuścić można szyldy dotyczące
działalności prowadzonej w obrębie działki) a także zakaz stosowania ogrodzeń pełnych i
z prefabrykowanych przęseł betonowych; należy wprowadzić obowiązek wykonywania
ogrodzeń w stylu wiejskim;
• ochronę naturalnego i kulturowego ukształtowania terenu.
• wymóg zachowania kapliczek i krzyży przydrożnych;
• wymóg zachowania historycznego układu dróg;
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•

wymóg zachowania starodrzewu tworzącego aleje (lub ich pozostałości) wzdłuż dróg historycznych, ze wskazaniem wprowadzenia nasadzeń uzupełniających.

4.7.6. Wieś Czapielsk
W celu zapewnienia ochrony historycznego układu ruralistycznego, zabytkowej zabudowy
oraz walorów krajobrazowych wsi Czapielsk ustala się:
• obowiązek wprowadzenia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
stref ochrony konserwatorskiej obejmujących: historyczny układ osadniczy wsi ulicowej
Czapielsk, przysiółek Louisenhof, obszar historycznej zabudowy Małego Czapielska oraz
obszar historycznej zabudowy przysiółka Helenhof;
• obowiązek uwzględnienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego stref
ochrony konserwatorskiej ekspozycji historycznego zespołu ruralistycznego Czapielska
oraz historycznej zabudowy Małego Czapielska - na terenach dopuszczonych w Studium
do zabudowy, a położonych w obszarze tych stref intensywność, wysokość, forma zabudowy i inne elementy zagospodarowania winny być podporządkowane zachowaniu ekspozycji historycznych zespołów Czapielska i Małego Czapielska;
• wymóg pozostawienia terenów wolnych od zabudowy na zapleczu układu urbanistycznego wsi, zachowując panoramy widokowe: z drogi wojewódzkiej w kierunku wjazdu do wsi
na las, łąki i pola oraz z centrum wsi Czapielsk na dolinę rzeki Reknicy;
• zachowanie i bezwzględną ochronę kościoła p.w. Mikołaja Biskupa (wpisanego do rejestru zabytków);
• wymóg zachowania w sylwecie wsi dominant urbanistyczno-kulturowych: kościoła p.w.
św. Mikołaja Biskupa i zabudowań gospodarczych dawnego folwarku;
• bezwzględną ochronę krajobrazu w okolicy przysiółka Louisenhof z jego konserwacją i
rehabilitacją;
• wymóg wprowadzenia w planie miejscowym ustaleń zapewniających zachowanie odrębnego charakteru w obszarze historycznego folwarku Helenhof;
• w strefie ochrony konserwatorskiej zakaz wprowadzania nowej zabudowy mieszkaniowej
na zapleczach posesji, wieś winna zachować charakter wsi ulicowej z zabudową mieszkaniową usytuowaną od frontu nieruchomości, następnie z zabudową gospodarczą (lub o
charakterze dawnej zabudowy gospodarczej) w środku działek i ogrodami na tyłach posesji;
• wymóg zachowania w strefie ochrony konserwatorskiej historycznych podziałów parcelacyjnych z jednoczesnym zakazem wykonywania wtórnych podziałów;
• wymóg rewaloryzacji zabytkowej zabudowy zagrodowej, szkoły, zabudowań dawnego
folwarku, parku podworskiego, cmentarzy ewangelickiego i poepidemicznego, ujętych w
gminnej ewidencji zabytków i innej zabudowy o znacznej wartości historycznej i architektonicznej; dla obiektów tych wymagane jest uzgadnianie zmian z właściwym konserwatorem zabytków;
• obowiązek kształtowania nowej zabudowy w sposób zapewniający pełną jej harmonię
z otoczeniem (poprzez dostosowanie: intensywności zabudowy, wysokości, proporcji
wymiarów rzutu, kształtu dachu i jego układu w stosunku do układu komunikacyjnego,
materiałów, kolorystyki, zagospodarowania działki, zieleni przydomowej); nowa zabudowa w obrębie historycznej wsi winna stanowić jedynie dopełnienie zabytkowego układu;
• w strefach ochrony konserwatorskiej i ekspozycji należy wprowadzić zakaz stosowania
nośników reklamowych oraz reklam wbudowanych (dopuścić można szyldy dotyczące
działalności prowadzonej w obrębie działki) a także zakaz stosowania ogrodzeń pełnych i
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z prefabrykowanych przęseł betonowych; należy wprowadzić obowiązek wykonywania
ogrodzeń w stylu wiejskim;
ochronę naturalnego i kulturowego ukształtowania terenu.
wymóg zachowania kapliczek i krzyży przydrożnych;
wymóg zachowania historycznego układu dróg;
wymóg zachowania starodrzewu tworzącego aleje (lub ich pozostałości) wzdłuż dróg historycznych, ze wskazaniem wprowadzenia nasadzeń uzupełniających.

4.7.7. Wieś Jankowo Gdańskie
W celu zapewnienia ochrony pozostałości historycznego układu i zabudowy wsi Jankowo
ustala się:
• wymóg zachowania obowiązującej w miejscowym planie strefy ochrony konserwatorskiej,
z postulatem jej niewielkiego powiększenia w kierunku północno-zachodnim o teren historycznego cmentarza ewangelickiego;
• wymóg otoczenia ochroną i uczytelnienia, a także objęcie rewaloryzacją zabytkowej oficyny i parku z zespołu podworskiego oraz reliktów dawnego cmentarza ewangelickiego,
ujętych w ewidencji zabytków; dla obiektów tych wymagane jest uzgadnianie zmian z
właściwym konserwatorem zabytków;
• wymóg zachowania kapliczek i krzyży przydrożnych;
• wymóg zachowania historycznego układu dróg;
• wymóg zachowania starodrzewu tworzącego aleje (lub ich pozostałości) wzdłuż dróg historycznych, ze wskazaniem wprowadzenia nasadzeń uzupełniających.
4.7.8. Wieś Kolbudy
W celu zapewnienia ochrony walorów kulturowych i krajobrazowych oraz zabytkowej zabudowy wsi Kolbudy ustala się:
• wymóg zachowania obowiązującej w miejscowym planie strefy ochrony konserwatorskiej,
z postulatem jej niewielkiego skorygowania po północnej stronie kanału Raduni oraz wokół Zbiornika Kolbudzkiego;
• utrzymanie terenów niezabudowanych wokół Zbiornika Kolbudzkiego, kanału i doliny rzeki Raduni oraz doliny rzeki Reknicy, z postulatem ich uporządkowania i wytworzenia systemu ogólnodostępnych terenów zieleni urządzonej, z zapewnieniem dostępu do zabytków techniki XIX/XX- wiecznej;
• wymóg zachowania historycznego planu wsi z rynkiem wiejskim (Plac Kaszubski) oraz
zachowania czytelności granic historycznej zwartej zabudowy wiejskiej;
• wymóg zachowania najcenniejszych elementów historycznej struktury przestrzennej oraz
kształtowania w sposób harmonijny współczesnych elementów zabudowy z poszanowaniem przestrzenno-architektonicznych wartości historycznego zagospodarowania;
• zachowanie i ochronę wszystkich obiektów i urządzeń o walorach historycznokulturowych wchodzących w skład systemu elektrowni wodnych na Raduni, w tym: urządzeń hydrotechnicznych i inżynieryjnych, wodociągu podziemnego, zamku wodnego, kanału Raduni i zbiorników wodnych;
• wymóg rewaloryzacji zabytkowej zabudowy mieszkalnej i gospodarczej oraz młyna, ujętych w gminnej ewidencji zabytków i innych obiektów o znacznej wartości historycznej i
architektonicznej; dla obiektów tych wymagane jest uzgadnianie zmian z właściwym konserwatorem zabytków;
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wymóg rewaloryzacji i uzupełnienia pierzei wokół Placu Kaszubskiego w celu między innymi wytworzenia rynku wiejskiego - miejsca integracji mieszkańców;
wymóg rewaloryzacji i kompleksowego zagospodarowania terenu dworca PKP w Kolbudach; dążenie do przywrócenia ruchu turystycznego na zabytkowej trasie kolejowej;
obowiązek kształtowania nowej zabudowy w sposób zapewniający pełną jej harmonię
z otoczeniem (poprzez dostosowanie: intensywności zabudowy, wysokości, proporcji
wymiarów rzutu, kształtu dachu i jego układu w stosunku do układu komunikacyjnego,
materiałów, kolorystyki, zagospodarowania działki, zieleni przydomowej); nowa zabudowa w obrębie historycznej wsi winna stanowić jedynie dopełnienie zabytkowego układu;
w strefie ochrony konserwatorskiej należy wprowadzić zakaz stosowania nośników reklamowych oraz reklam wbudowanych (dopuścić można szyldy dotyczące działalności
prowadzonej w obrębie działki) a także zakaz stosowania ogrodzeń pełnych i z prefabrykowanych przęseł betonowych;
ochronę naturalnego i kulturowego ukształtowania terenu;
wymóg zachowania kapliczek i krzyży przydrożnych;
wymóg zachowania historycznego układu dróg;
wymóg zachowania starodrzewu tworzącego aleje (lub ich pozostałości) wzdłuż dróg historycznych, ze wskazaniem wprowadzenia nasadzeń uzupełniających.

4.7.9. Wieś Kowale
W celu zapewnienia ochrony pozostałości historycznego układu i zabudowy wsi Kowale
ustala się:
• wymóg zachowania obowiązującej w miejscowym planie strefy ochrony konserwatorskiej
oraz strefy ochrony ekspozycji;
• ochronę pozostałości układu urbanistycznego wsi owalnicowej (dotyczy obszaru na północny-zachód od ul. Świętokrzyskiej);
• zachowanie panoramy na owalnicę wsi ze starym transformatorem na rozwidleniu dróg
owalnicy;
• wymóg rewaloryzacji domu podcieniowego za starodrzewem na terenie posesji, stanowiącego dominantę kulturową i najcenniejszy zabytek Kowal, a także innych obiektów
ujętych w gminnej ewidencji zabytków;
• wytworzenie centrum wsi w rejonie owalnicy oraz kształtowanie nowej zabudowy wokół
owalnicy w sposób zapewniający pełną jej harmonię z otoczeniem (poprzez dostosowanie: intensywności zabudowy, wysokości, proporcji wymiarów rzutu, kształtu dachu i jego
układu w stosunku do układu komunikacyjnego, materiałów, kolorystyki, zagospodarowania działki, zieleni przydomowej);
• podjęcie działań zmierzających do uporządkowanego i kreatywnego rozwoju terenów zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie historycznego układu urbanistycznego;
• wymóg zachowania historycznego układu dróg oraz towarzyszącego drogom starodrzewu tworzącego aleje (lub ich pozostałości).
4.7.10. Wieś Lisewiec i przysiółek Krymki
Wieś Lisewiec
W celu zapewnienia ochrony historycznego układu ruralistycznego wsi, zespołu dworskoparkowego z folwarkiem oraz walorów krajobrazowych wsi Lisewiec ustala się:
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obowiązek wprowadzenia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
strefy ochrony konserwatorskiej obejmującej zabytkowe założenie dworsko-parkowe z
folwarkiem oraz historyczny układ zespołu wsi folwarcznej;
obowiązek uwzględnienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego strefy
ochrony konserwatorskiej ekspozycji historycznego zespołu wsi Lisewiec - obszar położony na wschód i południe od zabytkowego założenia dworsko-parkowego z folwarkiem
winien pozostać niezabudowany, a na pozostałym obszarze strefy intensywność, wysokość, forma zabudowy i inne elementy zagospodarowania winny być podporządkowane
zachowaniu ekspozycji historycznego zespołu wsi Lisewiec;
zachowanie i ochronę na terenie zespołu dworsko-parkowego z folwarkiem: wszystkich
budynków, obiektów i urządzeń o walorach historyczno-kulturowych, w tym wszelkich reliktów przestrzenno-widokowych założenia parkowego oraz elementów małej architektury, alei, otwarć widokowych, zieleni, ukształtowania terenu, oczek i cieków wodnych,
ogrodzeń i bram wjazdowych;
wymóg otoczenia opieką reliktów cmentarza ariańskiego;
wymóg reintegracji i rewaloryzacji zespołu dworsko-parkowego z folwarkiem (z odtworzeniem budynku dworu), historycznej zabudowy zagrodowej i cmentarza ariańskiego,
ujętych w gminnej ewidencji zabytków i innej zabudowy o znacznej wartości historycznej i
architektonicznej; dla obiektów tych wymagane jest uzgadnianie zmian z właściwym konserwatorem zabytków;
obowiązek kształtowania nowej zabudowy w sposób zapewniający pełną jej harmonię
z otoczeniem (poprzez dostosowanie: intensywności zabudowy, wysokości, proporcji
wymiarów rzutu, kształtu dachu i jego układu w stosunku do układu komunikacyjnego,
materiałów, kolorystyki, zagospodarowania działki, zieleni przydomowej); nowa zabudowa w obrębie historycznej wsi winna stanowić jedynie dopełnienie zabytkowego układu;
w strefach ochrony konserwatorskiej i ekspozycji należy wprowadzić zakaz stosowania
nośników reklamowych oraz reklam wbudowanych (dopuścić można szyldy dotyczące
działalności prowadzonej w obrębie działki) a także zakaz stosowania ogrodzeń pełnych i
z prefabrykowanych przęseł betonowych;
ochronę naturalnego i kulturowego ukształtowania terenu;
wymóg zachowania kapliczek i krzyży przydrożnych;
wymóg zachowania historycznego układu dróg oraz towarzyszącego drogom starodrzewu tworzącego aleje (lub ich pozostałości).

Przysiółek Krymki
W celu zapewnienia ochrony walorów kulturowych przysiółka Krymki ustala się:
• wymóg zachowania historycznego układu dróg.
4.7.11. Wieś Lublewo Gdańskie
W celu zapewnienia ochrony historycznego układu ruralistycznego oraz zabytkowej zabudowy wsi Lublewo ustala się:
• wymóg zachowania obowiązującej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego strefy ochrony konserwatorskiej obejmującej zabytkowy układ ruralistyczny wsi Lublewo z dominantą kościoła i cmentarzem parafialnym;
• wymóg zachowania obowiązującej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego stref ochrony konserwatorskiej ekspozycji historycznego zespołu ruralistycznego
Lublewa z częściowym jej powiększeniem o tereny zlokalizowane na południe (między
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Lublewem a Zbiornikiem Kolbudzkim) oraz tereny w części południowo-wschodniej (między Lublewem a Bielkowem);
zachowanie i bezwzględną ochronę oraz konserwację i rekonstrukcję kościoła p.w. NMP
Królowej Polski (wpisanego do rejestru zabytków) wraz z zespołem zabudowań przykościelnych;
wymóg ochrony i rewaloryzacji zabytkowej zabudowy mieszkalnej, gospodarczej, zespołu
plebanii, cmentarzy przykościelnego i parafialnego, ujętych w gminnej ewidencji zabytków i innych obiektów o znacznej wartości historycznej i architektonicznej (historycznych
podziałów własnościowych, nawierzchni ciągów komunikacyjnych, ogrodzeń, historycznych nasadzeń zielenią); dla obiektów tych wymagane jest uzgadnianie zmian z właściwym konserwatorem zabytków;
wymóg zachowania w sylwecie wsi dominanty urbanistyczno-kulturowej, jaką stanowi kościół parafialny p.w. NMP Królowej Polski;
działania inwestycyjne w obrębie strefy ochrony konserwatorskiej należy realizować w
nawiązaniu do historycznego układu wsi ulicówki dwudrożnej z wytworzonym centrum w
rejonie kościoła oraz historycznego układu cmentarza;
obowiązek kształtowania nowej zabudowy w sposób zapewniający pełną jej harmonię
z otoczeniem (poprzez dostosowanie: intensywności zabudowy, wysokości, proporcji
wymiarów rzutu, kształtu dachu i jego układu w stosunku do układu komunikacyjnego,
materiałów, kolorystyki, zagospodarowania działki, zieleni przydomowej); nowa zabudowa w obrębie historycznej wsi ulicowej winna stanowić jedynie dopełnienie zabytkowego
układu;
w strefie ochrony konserwatorskiej należy wprowadzić zakaz stosowania nośników reklamowych oraz reklam wbudowanych (dopuścić można szyldy dotyczące działalności
prowadzonej w obrębie działki) a także zakaz stosowania ogrodzeń pełnych i z prefabrykowanych przęseł betonowych;
ochronę naturalnego i kulturowego ukształtowania terenu;
wymóg zachowania kapliczek i krzyży przydrożnych;
wymóg zachowania historycznego układu dróg;
wymóg zachowania starodrzewu tworzącego aleje (lub ich pozostałości) wzdłuż dróg historycznych, ze wskazaniem wprowadzenia nasadzeń uzupełniających.

4.7.12. Wieś Łapino
W celu zapewnienia ochrony walorów kulturowych i krajobrazowych oraz zabytkowej zabudowy wsi Łapino ustala się:
• wprowadzenie do planu miejscowego strefy ochrony konserwatorskiej obejmującej kompleks elektrowni wodnej Łapino, wraz z obiektami hydrotechnicznymi (w tym Jeziorem
Łapińskim z otoczeniem), zespół dworsko-parkowy, XIX - wieczne zakłady przemysłowe,
zespół dworca kolejowego oraz historyczną zabudowę mieszkalną;
• zachowanie i ochronę zespołu elektrowni wodnej Łapino ze wszystkimi budynkami,
obiektami i urządzeniami o walorach historyczno-kulturowych wchodzącymi w skład systemu elektrowni wodnych na Raduni, w tym: urządzeń hydrotechnicznych i inżynieryjnych, budynku hydroelektrowni, budynków administracyjnych, mieszkalnych i gospodarczych, a także ukształtowania terenu, zieleni, zbiorników wodnych;
• wymóg rewaloryzacji zabytkowego zespołu dworsko-parkowego, dawnych zakładów
przemysłowych oraz historycznej zabudowy mieszkalnej, ujętych w gminnej ewidencji
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zabytków i innej o znacznej wartości historycznej i architektonicznej; dla obiektów tych
wymagane jest uzgadnianie zmian z właściwym konserwatorem zabytków;
wymóg rewaloryzacji i kompleksowego zagospodarowania terenu dworca PKP Łapino;
dążenie do przywrócenia ruchu turystycznego na zabytkowej trasie kolejowej;
bezwzględną ochronę krajobrazu w otoczeniu Jeziora Łapińskiego, z ograniczeniem
wprowadzania nowych budynków wyłącznie do terenów wskazanych w Studium do zabudowy;
wymóg zachowania w sylwecie wsi dominant urbanistyczno-kulturowych: elektrowni
wodnej Łapino, zespołu dworsko-parkowego;
obowiązek kształtowania nowej zabudowy w sposób zapewniający pełną jej harmonię
z otoczeniem (poprzez dostosowanie: intensywności zabudowy, wysokości, proporcji
wymiarów rzutu, kształtu dachu i jego układu w stosunku do układu komunikacyjnego,
materiałów, kolorystyki, zagospodarowania działki, zieleni przydomowej);
w strefie ochrony konserwatorskiej należy wprowadzić zakaz stosowania nośników reklamowych oraz reklam wbudowanych (dopuścić można szyldy dotyczące działalności
prowadzonej w obrębie działki) a także zakaz stosowania ogrodzeń pełnych i z prefabrykowanych przęseł betonowych;
ochronę naturalnego i kulturowego ukształtowania terenu;
wymóg zachowania kapliczek i krzyży przydrożnych;
wymóg zachowania historycznego układu dróg;
wymóg zachowania starodrzewu tworzącego aleje (lub ich pozostałości) wzdłuż dróg historycznych, ze wskazaniem wprowadzenia nasadzeń uzupełniających.

4.7.13. Wieś Ostróżki
W celu zapewnienia ochrony historycznego układu ruralistycznego, zabytkowej zabudowy
oraz walorów krajobrazowych wsi Ostróżki ustala się:
• wymóg zachowania obowiązującej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego strefy ochrony konserwatorskiej obejmującej historyczny układ osadniczy wsi ulicowej Ostróżki;
• wymóg rewaloryzacji zabytkowej zabudowy zagrodowej, ujętej w gminnej ewidencji zabytków; dla zabudowy tej wymagane jest uzgadnianie zmian z właściwym konserwatorem zabytków;
• obowiązek kształtowania nowej zabudowy w sposób zapewniający pełną jej harmonię
z otoczeniem (poprzez dostosowanie: intensywności zabudowy, wysokości, proporcji
wymiarów rzutu, kształtu dachu i jego układu w stosunku do układu komunikacyjnego,
materiałów, kolorystyki, zagospodarowania działki, zieleni przydomowej); nowa zabudowa w obrębie historycznej wsi winna stanowić jedynie dopełnienie zabytkowego układu
wsi ulicowej;
• w strefie ochrony konserwatorskiej wymóg ochrony historycznych podziałów na działki
(dotyczy działek przylegających do historycznego układu drogowego); dopuszcza się podziały wtórne pod rygorem zachowania podziałów historycznych;
• w strefach ochrony konserwatorskiej i ekspozycji należy wprowadzić zakaz stosowania
nośników reklamowych oraz reklam wbudowanych (dopuścić można szyldy dotyczące
działalności prowadzonej w obrębie działki) a także zakaz stosowania ogrodzeń pełnych i
z prefabrykowanych przęseł betonowych;
• ochronę naturalnego i kulturowego ukształtowania terenu;
• wymóg zachowania kapliczek i krzyży przydrożnych;
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•

wymóg zachowania historycznego układu dróg oraz towarzyszącego drogom starodrzewu tworzącego aleje (lub ich pozostałości).

4.7.14. Wieś Otomin
W celu zapewnienia ochrony walorów kulturowych wsi Otomin ustala się:
• wymóg zachowania w sylwecie wsi dominanty kulturowej - grodziska wczesnośredniowiecznego;
• wymóg rewaloryzacji zabytkowej zabudowy zagrodowej i cmentarza poewangelickiego,
ujętych w gminnej i wojewódzkiej ewidencji zabytków; dla obiektów tych wymagane jest
uzgadnianie zmian z właściwym konserwatorem zabytków;
• wymóg zachowania panoram widokowych z dróg biegnących wokół Jeziora Otomińskiego;
• wymóg wyłączenia z zabudowy terenów o walorach widokowych oraz położonych wzdłuż
naturalnych cieków i oczek wodnych;
• ochronę naturalnego i kulturowego ukształtowania terenu;
• wymóg zachowania kapliczek i krzyży przydrożnych;
• wymóg zachowania historycznego układu dróg;
• wymóg zachowania starodrzewu tworzącego aleje (lub ich pozostałości) wzdłuż dróg historycznych (zwłaszcza ulicy równoległej do jeziora), ze wskazaniem wprowadzenia nasadzeń uzupełniających.
4.7.15. Wieś Pręgowo Górne i Dolne
Wieś Pręgowo Górne
W celu zapewnienia ochrony historycznego układu ruralistycznego, zabytkowej zabudowy
oraz walorów krajobrazowych wsi Pręgowo Górne ustala się:
• obowiązek wprowadzenia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
strefy ochrony konserwatorskiej obejmującej historyczny układ osadniczy wsi ulicowej
Pręgowo Górne oraz obszaru w zachodniej części obrębu, w pobliżu wsi Babidół;
• obowiązek uwzględnienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego strefy
ochrony konserwatorskiej ekspozycji historycznego zespołu ruralistycznego Pręgowa
Górnego - na terenach dopuszczonych w Studium do zabudowy, a położonych w obszarze tej strefy intensywność, wysokość, forma zabudowy i inne elementy zagospodarowania winny być podporządkowane zachowaniu ekspozycji historycznego zespołu wsi;
• wymóg utrzymania ulicowego charakteru zabudowy wsi;
• obowiązek kształtowania nowej zabudowy w sposób zapewniający pełną jej harmonię
z otoczeniem (poprzez dostosowanie: intensywności zabudowy, wysokości, proporcji
wymiarów rzutu, kształtu dachu i jego układu w stosunku do układu komunikacyjnego,
materiałów, kolorystyki, zagospodarowania działki, zieleni przydomowej); nowa zabudowa w obrębie historycznej wsi winna stanowić jedynie dopełnienie zabytkowego układu;
• w strefach ochrony konserwatorskiej i ekspozycji należy wprowadzić zakaz stosowania
nośników reklamowych oraz reklam wbudowanych (dopuścić można szyldy dotyczące
działalności prowadzonej w obrębie działki) a także zakaz stosowania ogrodzeń pełnych i
z prefabrykowanych przęseł betonowych;
• ochronę naturalnego i kulturowego ukształtowania terenu;
• wymóg zachowania kapliczek i krzyży przydrożnych;
• wymóg zachowania historycznego układu dróg oraz towarzyszącego drogom starodrzewu tworzącego aleje (lub ich pozostałości).
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Wieś Pręgowo Dolne
W celu zapewnienia ochrony historycznego układu ruralistycznego, zabytkowej zabudowy
oraz walorów krajobrazowych wsi Pręgowo Dolne ustala się:
• obowiązek wprowadzenia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
strefy ochrony konserwatorskiej obejmującej historyczny układ osadniczy wsi wielodrożnicowej Pręgowo Dolne;
• obowiązek uwzględnienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego strefy
ochrony konserwatorskiej ekspozycji historycznego zespołu ruralistycznego Pręgowa
Dolnego - na terenach dopuszczonych w Studium do zabudowy, a położonych w obszarze tej strefy intensywność, wysokość, forma zabudowy i inne elementy zagospodarowania winny być podporządkowane zachowaniu ekspozycji historycznego zespołu wsi;
• wymóg pozostawienia terenów wolnych od zabudowy na wschód od dziedzińca kościelnego oraz na zachód od centrum historycznego układu wsi Pręgowo Dolne;
• zachowanie i bezwzględną ochronę kościoła parafialnego p.w. Bożego Ciała (wpisanego
do rejestru zabytków) a także znajdujących się w jego sąsiedztwie: budynku plebani, budynków gospodarczych, ogrodzenia, cmentarzy przykościelnego, ewangelickiego i parafialnego;
• wymóg zachowania w sylwecie wsi dominanty urbanistyczno-kulturowej - kościoła p.w.
Bożego Ciała;
• wymóg wprowadzenia w planie miejscowym ustaleń zapewniających zachowanie odrębnego charakteru w obszarze historycznego folwarku Popówko;
• wymóg utrzymania ulicowego charakteru zabudowy wsi;
• wymóg rewaloryzacji zabytkowej zabudowy zagrodowej, cmentarzy przykościelnego,
ewangelickiego i parafialnego, ujętych w gminnej ewidencji zabytków i innej zabudowy o
znacznej wartości historycznej i architektonicznej; dla obiektów tych wymagane jest
uzgadnianie zmian z właściwym konserwatorem zabytków;
• obowiązek kształtowania nowej zabudowy w sposób zapewniający pełną jej harmonię
z otoczeniem (poprzez dostosowanie: intensywności zabudowy, wysokości, proporcji
wymiarów rzutu, kształtu dachu i jego układu w stosunku do układu komunikacyjnego,
materiałów, kolorystyki, zagospodarowania działki, zieleni przydomowej); nowa zabudowa w obrębie historycznej wsi winna stanowić jedynie dopełnienie zabytkowego układu;
• w strefach ochrony konserwatorskiej i ekspozycji należy wprowadzić zakaz stosowania
nośników reklamowych oraz reklam wbudowanych (dopuścić można szyldy dotyczące
działalności prowadzonej w obrębie działki) a także zakaz stosowania ogrodzeń pełnych i
z prefabrykowanych przęseł betonowych;
• ochronę naturalnego i kulturowego ukształtowania terenu;
• wymóg zachowania kapliczek i krzyży przydrożnych;
• wymóg zachowania historycznego układu dróg;
• wymóg zachowania starodrzewu tworzącego aleje (lub ich pozostałości) wzdłuż dróg historycznych, ze wskazaniem wprowadzenia nasadzeń uzupełniających.
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5. Kierunki rozwoju struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy Kolbudy
5.1. Kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów
Podstawą określenia kierunków zmian w strukturze funkcjonalno-przestrzennej gminy stały
się wnioski wynikające z analizy uwarunkowań stanu istniejącego, dotychczasowej polityki
przestrzennej gminy (uprzednio obowiązującego studium i obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wydanych decyzji o warunkach zabudowy i o
pozwoleniu na budowę), a także wniesionych wniosków o zmianę przeznaczenia terenów.
Strukturę funkcjonalno-przestrzenną gminy charakteryzuje podział na trzy zasadnicze strefy:
• centralną i północno-wschodnią - skupiającą miejscowości najsilniej rozwijające się,
• północno-zachodnią - w dużej mierze turystyczno-rekreacyjną, w której dominuje gospodarka leśna,
• południową - głównie rolniczą.
Najintensywniejszy rozwój funkcjonalno-przestrzenny gminy zakłada się wzdłuż głównych
ciągów komunikacyjnych, tj. przede wszystkim wzdłuż drogi krajowej S6, drogi wojewódzkiej
nr 221 a także wzdłuż dróg powiatowych nr 1929G, nr 2202G i nr 2203G. Obejmie on przede
wszystkim miejscowości Kolbudy (główny ośrodek administracyjny gminy), Kowale, Jankowo, Bąkowo i Lublewo oraz Pręgowo, Bielkowo i Bielkówko.
W nieco mniejszym stopniu założono rozwój miejscowości: Otomin, Czapielsk, Lisewiec, Łapino, Ostróżki, Miechucińskie Chrusty.
W pozostałych miejscowościach (Babidół, Buszkowy, Gołąbkowo, Krymki, Nowiny, Żmijewo),
głównie z uwagi na cenne walory krajobrazowe oraz położenie z dala od głównych ciągów
komunikacyjnych, przewiduje się umiarkowany lub nieznaczny rozwój nowej zabudowy.
Określając kierunki rozwoju struktury funkcjonalnej i przestrzennej gminy starano się wyodrębnić przestrzennie stopniowo zlewające się jednostki osadnicze, poprzez pozostawienie
między nimi naturalnych terenów otwartych, wolnych od zabudowy, lub chociażby przeprowadzenie terenów zieleni urządzonej wzdłuż cieków wodnych, biegnących między miejscowościami.
W bezpośrednim sąsiedztwie głównych ciągów komunikacyjnych (dróg krajowej S6 i wojewódzkiej nr 221) założono przede wszystkim rozwój funkcji związanych z aktywizacją gospodarczą oraz funkcji usługowych, z niewielkim udziałem zabudowy mieszkaniowej. W dalszym
pasie zabudowy przewiduje się lokalizację terenów o dominującej funkcji mieszkaniowej.
Natomiast wzdłuż dróg powiatowych funkcje usługowo-mieszkaniowe występują głównie w
centralnych częściach miejscowości.
Tereny nieco bardziej oddalone od głównych dróg przewidziano pod rozwój zabudowy
mieszkaniowej.
Jako towarzyszące obszarom zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo-usługowej wyznaczono tereny zieleni urządzonej, lokalizowanej zwłaszcza wzdłuż cieków wodnych przecinających zespoły zabudowy oraz jako bufor pomiędzy terenami mieszkaniowymi a terenami aktywizacji gospodarczej.
W zakresie rozwoju terenów zabudowy mieszkaniowej na obszarze całej gminy przewiduje
się głównie przyrost zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zwłaszcza w miejscowościach: Kolbudy, Lublewo, Jankowo Gdańskie, Kowale, Bąkowo, Pręgowo, Bielkowo i Biel74
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kówko oraz w mniejszym stopniu w miejscowościach: Otomin, Czapielsk, Lisewiec, Łapino i
Ostróżki.
W znacznie mniejszym stopniu w gminie przewiduje się rozwój terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Lokalizację nowych obiektów wielorodzinnych założono głównie w
miejscowości Kowale i Bąkowo oraz w mniejszym stopniu w Kolbudach, natomiast zachowanie istniejącej zabudowy wielorodzinnej w miejscowościach: Buszkowy, Łapino, Czapielsko i
Bielkówko.
W pierwotnych częściach wsi wskazuje się na potrzebę zachowania terenów zabudowy o
charakterze zagrodowym, typowej dla krajobrazu wiejskiego, z możliwością jej adaptacji na
cele mieszkaniowe, rekreacji indywidualnej i agroturystyki. Dotyczy to zwłaszcza wsi położonych w południowej, typowo rolniczej, części gminy, tj.: Babidół, Bielkowo, Buszkowy, Czapielsk, Lisewiec, Nowiny, Ostróżki i Pręgowo.
W okolicy Jeziora Łapińskiego, w miejscowości Czapielsk przyjęto rozwój terenów zabudowy
rekreacji indywidualnej (letniskowej) oraz usług turystyki, sportu i rekreacji, a w Otominie w
okolicy Jeziora Otomińskiego rozwój usług turystyki, sportu i rekreacji.
Na rozwój obszarów aktywizacji gospodarczej w gminie silny wpływ wywiera jej bezpośrednie sąsiedztwo z miastem Gdańskiem, a także przebieg w granicach gminy obwodnicy Trójmiasta. W związku z tym przewiduje się znaczny przyrost terenów działalności gospodarczej
w miejscowości Kowale, w tym w rejonie składowiska odpadów, znajdującego się poza granicami gminy w Szadółkach. W ramach tych terenów przewiduje się realizację funkcji usługowych, produkcyjnych, magazynowo-składowych, w tym obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2 000 m2.
Ponadto mniejsze tereny produkcyjno-usługowe planowane są, zgodnie ze stanem istniejącym, w miejscowościach Kolbudy, Łapino, Bielkówko.
W miejscowościach Ostróżki, Miechucińskie Chrusty, Buszkowy przewiduje się zachowanie i
rozwój terenów powierzchniowego wydobycia surowców pospolitych.

W kierunkach zmian zagospodarowania przestrzennego gminy wyróżnić można dwie zasadnicze strefy, które poprzez silnie zróżnicowane uwarunkowania środowiskowe, przestrzenne i gospodarcze cechują się odmiennymi instrumentami polityki przestrzennej i kierunkami zagospodarowania. Są to:
• obszary zainwestowane i dopuszczone do zainwestowania,
• obszary otwarte.
W pierwszej grupie obszarów przewiduje się dalszy rozwój terenów zabudowanych i zainwestowanych lub też dopuszczenie inwestycji na nowych, dotychczas niezabudowanych terenach. Są to głównie tereny poszczególnych wsi, w tym w pierwszej kolejności obszary zwartej zabudowy wsi, oraz obszary sąsiadujące z nimi, zwłaszcza wzdłuż istniejących i projektowanych ciągów komunikacyjnych. Obszary zainwestowane i dopuszczone do zainwestowania obejmują tereny przeznaczone dla: zabudowy mieszkaniowej, mieszkaniowousługowej, zagrodowej, rekreacji indywidualnej, usług, aktywizacji gospodarczej oraz różnego typu zieleni urządzonej, infrastruktury technicznej i komunikacji.
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Tereny otwarte to obszary naturalne, dotychczas niezainwestowane, na których przewiduje
się zasadniczo zakaz zabudowy (z wyjątkiem niewielkich obszarów rolnych, nieobjętych zakazem zabudowy, gdzie dopuszcza się zabudowę zagrodową). Służą one przede wszystkim
zachowaniu lokalnych i ponadlokalnych wartości przyrodniczych i krajobrazowych. Terenami
otwartym w gminie Kolbudy są istniejące tereny rolne, leśne i wód powierzchniowych, na których przewiduje się kontynuację dotychczasowego użytkowania, oraz tereny przeznaczone
do zalesień.

5.2. Kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz przeznaczenia terenów,
w tym tereny wyłączone z zabudowy
Ustalenia dotyczące kierunków i wskaźników zagospodarowania i przeznaczenia terenów
stanowią wytyczne do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
5.2.1. Przeznaczenie terenów
Realizując kierunki zagospodarowania przestrzennego, wyznaczone w niniejszym Studium,
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego należy także uwzględniać istniejące użytkowanie i zagospodarowanie terenów, w tym mogące powstać - zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi - po uchwaleniu Studium, a niekolidujące z wyznaczonymi
kierunkami rozwoju przestrzennego, a ponadto szczegółowe uwarunkowania środowiska
przyrodniczego (ukształtowanie terenu, wody powierzchniowe, zieleń, itp.) i kulturowego.
Dlatego na etapie opracowania planu miejscowego, dopuszcza się korekty granic poszczególnych terenów przeznaczonych do zabudowy i zainwestowania. Ponadto w planach miejscowych zawsze możliwe jest zmniejszenie powierzchni terenów wyznaczonych do zabudowy i zainwestowania oraz pozostawienie ich w dotychczasowym użytkowaniu rolnym lub leśnym.
Określone w Studium przeznaczenie, przypisane poszczególnym terenom, rozumieć należy,
jako podstawowe (wiodące). Zatem w ramach każdej ustalonej funkcji na danym obszarze
dopuszcza się wydzielenie terenów dla lokalizacji obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej, dróg oraz terenów zieleni. Dopuszcza się również wprowadzenie na terenach o
określonym przeznaczeniu funkcji uzupełniających, a niekolidujących z przeznaczeniem
podstawowym, to znaczy niepowodujących konfliktów przestrzennych i funkcjonalnych przejawiających się głównie poprzez obniżenie standardów środowiska oraz obniżenie jakości
przestrzeni i jakości życia mieszkańców.
Przyjęto, iż w każdej miejscowości należy dążyć do wytworzenia (lub rozwoju istniejącego)
centrum wsi, w celu skrystalizowania jej układu funkcjonalno-przestrzennego. W centrum wsi
winny być zlokalizowane funkcje centrotwórcze, w tym głównie usługowe oraz obiekty i tereny publiczne. Centrum wsi powinno być dodatkowo miejscem charakterystycznym, identyfikującym miejscowość, tj. między innymi obejmować dominanty kulturowe, np. kościół czy
zespół dworski. Centrum wsi winno też zawierać przestrzeń ogólnospołeczną, na przykład w
postaci publicznego placu.
Odwołując się do tych zasad w Studium na rysunku Kierunki zagospodarowania przestrzennego, wskazano centrum każdej wsi obejmując nim najczęściej pierwotną część osady wiejskiej, znajdującej się na skrzyżowaniu głównych dróg, a także istniejące place, dominanty
kulturowe, obiekty publiczne i usługowe. W dalszej kolejności, centra wsi należy szczegółowo opracować w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.
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Ustala się, iż zespoły zabudowy powinny tworzyć zwartą, pod względem wizualnym, przestrzeń zurbanizowaną. W związku z tym tereny zainwestowane i dopuszczone do zainwestowania należy „zamykać” od strony terenów otwartych (zwłaszcza leśnych i dolin rzecznych) ogólnodostępnym terenem o charakterze publicznym tj. drogą dojazdową lub wewnętrzną, lub ciągiem pieszo-jezdnym. Pozwoli to na wykształcenie zabudowy zwróconej
frontem do otaczających ją terenów otwartych, a tym samym przyczyni się do właściwej ekspozycji zabudowy w krajobrazie.
Ponadto, nową zabudowę należy lokalizować w odległości minimum 12 m od granicy lasu, a
także odsunąć ją (wraz z ogrodzeniami) od rzek, cieków i zbiorników wodnych, ze względu
na konieczność zapewnienia dostępu do wód oraz zachowania systemu ciągów ekologicznych biegnących dolinami.
Wyznaczenie kierunków zagospodarowania przestrzennego wykonano uwzględniając dotychczasowy sposób zagospodarowania i użytkowania terenu oraz ustalenia obowiązujących
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, przy jednoczesnej ich aktualizacji,
według istniejących potrzeb rozwojowych poszczególnych miejscowości i całej gminy. Wyznaczenie nowych obszarów pod zainwestowanie podyktowane było między innymi wnioskami złożonymi przez lokalną społeczność o zmianę funkcji terenu oraz wydanymi decyzjami o warunkach zabudowy i o pozwoleniu na budowę. Inną przesłanką wyznaczenia nowych terenów inwestycyjnych było uzupełnienie oraz kontynuacja istniejącej zabudowy. Istniejący stopień zurbanizowania obszaru gminy, przedstawiony w niniejszym Studium na rysunku Kierunki zagospodarowania przestrzennego, podzielono na tereny zainwestowane
(tzn. obszary istniejącej zabudowy mieszkaniowej, usługowej, przemysłowej, tereny zieleni
urządzonej, itp.) oraz tereny rozpoczętych procesów urbanizacyjnych, na których trwa inwestycja budowlana bądź teren jest przygotowywany do inwestycji (tzn. zidentyfikowano na nim
przyłącza, ogrodzenia, zgromadzone materiały budowlane, itp.).
Na terenie gminy wyznacza się następujące rodzaje terenów zainwestowanych i dopuszczonych do zainwestowania:
• Tereny przeznaczone dla zabudowy mieszkaniowej (M) - obejmujące głównie tereny
przeznaczone dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz w mniejszym stopniu
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. W granicach terenów M występuje także pojedynczo zabudowa zagrodowa, która może być zachowana lub adaptowana na potrzeby
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, rekreacji indywidualnej, agroturystyki. Na terenach zabudowy mieszkaniowej dopuszcza się lokalizację nieuciążliwych usług podstawowych (głównie w parterach budynków).
• Tereny przeznaczone dla zabudowy mieszkaniowej i zieleni (MZ) - obejmujące tereny przeznaczone dla zabudowy rezydencjonalnej oraz dla zespołów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w obrębie których, ze względu na występujące uwarunkowania
przyrodnicze (skarpy, doliny rzek i cieków, lasy, zadrzewienia), należy wydzielić tereny
zieleni urządzonej lub naturalnej.
• Tereny przeznaczone dla zabudowy rekreacji indywidualnej (ML) - obejmujące tereny na ogół istniejącej zabudowy letniskowej, położone nad Zbiornikiem Kolbudzkim oraz
w Czapielsku (m.in. nad Jeziorem Łapińskim). W granicach większości terenów ML dopuszczalna jest (zgodnie z ustaleniami rozdziału 5.3. - patrz poniżej) lokalizacja zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
• Tereny przeznaczone dla zabudowy mieszkaniowej i usług (M/U) - obejmujące tereny przeznaczone dla zabudowy mieszkaniowej jedno lub wielorodzinnej, zabudowy
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mieszkaniowo-usługowej, usług nieuciążliwych, a także w mniejszych wsiach dla zabudowy zagrodowej i zabudowy zagrodowej z usługami. Na terenach M/U funkcję dominującą powinna pełnić zabudowa mieszkaniowa, a usługi funkcję uzupełniającą i towarzyszącą zabudowie mieszkaniowej. Natomiast wzdłuż najbardziej uciążliwych dróg, wskazane jest lokalizowanie usług w pasie od strony tych dróg tak, aby tworzyły bufor
ochronny dla zabudowy mieszkaniowej. Na terenach M/U przewiduje się lokalizację wyłącznie usług nieuciążliwych, służących zaspokojeniu podstawowych potrzeb ludności,
najlepiej o funkcji centrotwórczej, takich jak: usługi handlu detalicznego z wyłączeniem
obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2 000 m2, administracji, ochrony
zdrowia, opieki społecznej, kultu religijnego, kultury, nauki, oświaty, rozrywki, wypoczynku, rekreacji, sportu, turystyki, hotelarstwa, gastronomii, biur, banków, rzemiosła, obsługi
technicznej, naprawy pojazdów mechanicznych, stacje obsługi lub remontowe sprzętu
budowlanego i rolniczego, itp.
Tereny przeznaczone dla usług i zabudowy mieszkaniowej (U/M) - obejmujące tereny przeznaczone dla usług nieuciążliwych, zabudowy mieszkaniowo-usługowej, zabudowy mieszkaniowej jedno lub wielorodzinnej oraz sporadycznie dla zabudowy zagrodowej i zagrodowej z usługami. Na terenach U/M funkcję dominującą powinny pełnić
usługi, a zabudowa mieszkaniowa funkcję uzupełniającą. Tereny U/M wyznaczone zostały zwłaszcza wzdłuż dróg krajowej i wojewódzkiej, ze względu na ich uciążliwości
akustyczne. Dozwolonymi rodzajami usług lokalizowanymi na terenach U/M są usługi
nieuciążliwe, takie jak na terenach U (patrz poniżej).
Tereny przeznaczone dla zabudowy zagrodowej (RM) - obejmujące tereny na ogół
istniejącej zabudowy zagrodowej a ponadto niewielkie tereny przeznaczone dla lokalizacji nowej. W granicach terenów RM dopuszcza się lokalizację nieuciążliwych usług podstawowych. W ramach terenów RM możliwa jest (zgodnie z ustaleniami rozdziału 5.3. patrz poniżej) lokalizacja zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy związanej
z agroturystyką i rekreacją indywidualną lub adaptacja dla tych funkcji istniejącej zabudowy zagrodowej. Na terenach RM położonych w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej,
nie powinno się dopuszczać chowu lub hodowli zwierząt, kwalifikujących się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
Tereny przeznaczone dla zabudowy zagrodowej i usług (RM/U) - obejmujące tereny
przeznaczone do zachowania istniejącej i lokalizacji nowej zabudowy zagrodowej oraz
dla usług nieuciążliwych. Na terenach RM/U funkcję dominującą powinna pełnić zabudowa zagrodowa, a usługi funkcję uzupełniającą. W ramach tych terenów możliwa jest
także (zgodnie z ustaleniami rozdziału 5.3. - patrz poniżej) lokalizacja zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, mieszkalno-usługowej i usługowej oraz zabudowy związanej z
agroturystyką i rekreacją indywidualną lub adaptacja dla tych funkcji istniejącej zabudowy zagrodowej. Dozwolonymi rodzajami usług lokalizowanymi na terenach RM/U są
usługi nieuciążliwe, takie jak na terenach M/U. Na terenach RM/U położonych w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej, nie powinno się dopuszczać chowu lub hodowli
zwierząt, kwalifikujących się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
Tereny przeznaczone dla usług (U) - obejmujące tereny przeznaczone dla usług nieuciążliwych, służących zaspokojeniu podstawowych potrzeb ludności, najlepiej o funkcji
centrotwórczej, takich jak: usługi handlu detalicznego z wyłączeniem obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2 000 m2, administracji, ochrony zdrowia, opieki
społecznej, kultu religijnego, kultury, nauki, oświaty, rozrywki, wypoczynku, rekreacji,
sportu, turystyki, hotelarstwa, gastronomii, biur, banków, rzemiosła, obsługi technicznej,
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naprawy pojazdów mechanicznych, stacje paliw, stacje obsługi lub remontowe sprzętu
budowlanego i rolniczego, itp. Tereny U obejmują między innymi istniejące, często zabytkowe, kościoły, a także szkoły gminne, ośrodki zdrowia, domy kultury, urzędy itp.
Tereny przeznaczone dla usług turystyki, sportu i rekreacji (UTS) - obejmujące tereny przeznaczone (zgodnie z ustaleniami rozdziału 5.3. - patrz poniżej) dla różnego typu obiektów i urządzeń związanych z turystyką, sportem i rekreacją, tj.: ośrodków wczasowych i wypoczynkowych, hoteli, obiektów gastronomicznych, z uzupełniającymi usługami handlu detalicznego oraz hal sportowych, basenów, boisk sportowych, kortów tenisowych, strzelnic sportowych, itp., z uzupełniającymi usługami gastronomi, handlu i
obiektami szatniowo-sanitarnymi.
Tereny przeznaczone dla aktywizacji gospodarczej (AG) - obejmujące tereny przeznaczone na cele produkcyjne, przemysłowe, magazynowo-składowe i usługowe, jednak z wyłączeniem obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2 000 m2. W
granicach terenów AG zakazuje się lokalizowania nowej zabudowy mieszkaniowej. W
ramach terenów AG należy zapewnić odbiór i oczyszczanie wód deszczowych i roztopowych, w tym budowę zbiorników retencyjnych (zgodnie z Ogólną koncepcją uporządkowania gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie Gminy Kolbudy).
Tereny przeznaczone dla aktywizacji gospodarczej i handlu wielkopowierzchniowego (AG/UC) - obejmujące tereny przeznaczone na cele produkcyjne, przemysłowe,
magazynowo-składowe i usługowe, w tym dla obiektów handlowych o powierzchni
sprzedaży powyżej 2 000 m2. W granicach terenów AG/UC zakazuje się lokalizowania
nowej zabudowy mieszkaniowej. W ramach terenów AG/UC należy zapewnić odbiór i
oczyszczanie wód deszczowych i roztopowych, w tym budowę zbiorników retencyjnych
(zgodnie z Ogólną koncepcją uporządkowania gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie Gminy Kolbudy).
Tereny przeznaczone dla obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, chowu i hodowli zwierząt oraz dla usług (RU/U) - obejmujące
głównie tereny istniejących stadnin koni, ferm hodowli zwierząt itp., w tym zlokalizowane
w zabytkowych zespołach pofolwarcznych. Na terenach tych (zgodnie z ustaleniami rozdziału 5.3. - patrz poniżej) dopuszcza się realizację obiektów produkcyjnych, gospodarczych, inwentarskich i magazynowych oraz obiektów usługowych towarzyszących lub
związanych z produkcją rolną, hodowlaną i ogrodniczą, a w sporadycznych przypadkach
także budynków mieszkalnych.
Tereny przeznaczone do powierzchniowej eksploatacji surowców pospolitych
(PG) - obejmujące głównie obszary i tereny górnicze posiadające koncesje na wydobywanie kopalin oraz tereny istniejących wyrobisk piasku i żwiru a ponadto obszary istniejących złóż. Na terenach PG ustala się powierzchniową eksploatację surowców pospolitych. W ich obrębie obowiązuje zakaz zabudowy mieszkaniowej, a dopuszcza się lokalizację zabudowy towarzyszącej związanej z eksploatacją kruszywa naturalnego (np.: budynków gospodarczych czy wiat). Po zakończeniu eksploatacji tereny te winny być obowiązkowo rekultywowane, zgodnie z kierunkami określonymi w koncesjach.
Tereny przeznaczone dla infrastruktury technicznej (I) - obejmujące tereny istniejących i przeznaczonych do zachowania ujęć wód podziemnych, stacji uzdatniania wody,
stacji GPZ oraz elektrowni wodnych, wraz z urządzeniami hydrotechnicznymi. W obrębie
terenów I obowiązuje ochrona zabytkowych obiektów i urządzeń technicznych oraz dopuszcza się (zgodnie z ustaleniami rozdziału 5.3. - patrz poniżej) realizację nowych
obiektów i urządzeń związanych z zaopatrzeniem w wodę i elektroenergetyką.
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Tereny przeznaczone dla zieleni urządzonej i usług (ZP/U) - obejmujące tereny zabytkowych zespołów dworko-folwarcznych z parkami oraz tereny, które dopuszczono do
zainwestowania, jednak pod warunkiem zachowania znacznego udziału powierzchni biologicznie czynnej. W granicach terenów ZP/U dopuszcza się lokalizowanie usług nieuciążliwych (takich jak na terenach M/U) w otoczeniu zieleni urządzonej, a także towarzyszącą funkcję mieszkalną.
Tereny przeznaczone dla zieleni urządzonej i usług, z dopuszczeniem zabudowy
mieszkaniowej (ZP/UM) - obejmujące zabytkowy zespół dworko-folwarczny z parkiem
w Bielkowie. W granicach terenów ZP/UM dopuszcza się lokalizowanie usług nieuciążliwych (takich jak na terenach M/U) w otoczeniu zieleni urządzonej, z towarzyszącą funkcją mieszkalną.
Tereny przeznaczone dla zieleni urządzonej (ZP) - obejmujące tereny przeznaczone
dla różnego typu zieleni ogólnodostępnej, urządzonej w formie parków, zieleńców, ogrodów, skwerów, placów zabaw, z dopuszczeniem lokalizowania małej architektury. Dopuszczalne jest także pozostawienie tych terenów, do czasu wypełnienia zabudową sąsiadujących z nimi obszarów inwestycyjnych, jako rolnych lub zieleni nieurządzonej.
Tereny przeznaczone dla zieleni urządzonej i wód powierzchniowych (ZP/W) obejmujące tereny położone nad rzekami, ciekami, stawami i innymi zbiornikami wód
powierzchniowych, przeznaczone dla różnego typu zieleni ogólnodostępnej, urządzonej
w formie parków, zieleńców, ogrodów, skwerów, placów zabaw, z dopuszczeniem lokalizowania małej architektury. W granicach terenów ZP/W ochronie podlegają wody powierzchniowe, do których winien być zapewniony dostęp. Dopuszczalne jest pozostawienie terenów ZP/W, do czasu wypełnienia zabudową sąsiadujących z nimi obszarów
inwestycyjnych, jako rolnych lub zieleni nieurządzonej. W ramach terenów ZP/W należy
uwzględnić budowę zbiorników retencyjnych i innych urządzeń do oczyszczania wód
deszczowych (zgodnie z Ogólną koncepcją uporządkowania gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie Gminy Kolbudy).
Tereny nieczynnych cmentarzy historycznych, przeznaczone do zachowania i
ochrony (ZPc) - obejmujące kilka zabytkowych, nieczynnych cmentarzy, na których
często zachowały się relikty nagrobków, kaplic i historycznych nasadzeń. Tereny te wymagają rewaloryzacji i włączenia w system terenów zieleni urządzonej, publicznej.
Tereny przeznaczone na cmentarze (ZC) - obejmujące tereny istniejących i planowanych cmentarzy. Część z nich, o charakterze zabytkowym, podlega ochronie. Dla terenów czynnych cmentarzy obowiązuje - zgodnie z przepisami odrębnymi - wprowadzenie
stref ochrony sanitarnej, w których obowiązują ograniczenia wynikające z przepisów odrębnych.
Tereny przeznaczone na ogrody działkowe (ZD) - obejmujące tereny istniejących
ogrodów działkowych, przeznaczonych do zachowania.
Tereny przeznaczone na place publiczne (KP) - obejmujące kilka terenów położonych
w centrach wsi i przeznaczonych do pełnienia funkcji ogólnodostępnego placu publicznego, służącego integracji mieszkańców.
Tereny przeznaczone na parkingi (KS) - obejmujące tereny przeznaczone na ogólnodostępne parkingi publiczne.
Tereny zamknięte - kolejowe (TZ) - obejmujące tereny nieruchomości kolejowych, zakwalifikowane do terenów zamkniętych.
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Na terenie gminy wyznacza się następujące rodzaje terenów otwartych, przeznaczonych do zachowania i ochrony:
• Tereny rolne (R) - obejmujące - przeznaczone na cele gospodarki rolnej - grunty orne,
łąki, pastwiska, sady i nieużytki rolne. Tereny R w przeważającej części wyłączone są z
zabudowy, a na niewielkich obszarach nieobjętych zakazem zabudowy dopuszcza się
możliwość wprowadzenia zabudowy zagrodowej pod warunkiem, że powierzchnia gospodarstwa rolnego związanego z tą zabudową przekracza średnią powierzchnię gospodarstwa rolnego w gminie Kolbudy. Ponadto dopuszcza się tu realizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych (ze wskazaniem stosowania nawierzchni gruntowych), urządzeń melioracyjnych, niezbędnych sieci uzbrojenia technicznego, lokalizację infrastruktury z zakresu telekomunikacji oraz możliwość zachowania i remontu istniejących obiektów budowlanych.
• Tereny rolne i wód powierzchniowych (R/W) - obejmujące - położone w dolinach oraz
nad wodami - tereny przeznaczone na cele gospodarki rolnej. Tereny R/W ze względów
przyrodniczych i krajobrazowych wyłączone są z zabudowy, z wyjątkiem możliwości realizacji obiektów związanych z gospodarką wodną, dróg dojazdowych do gruntów rolnych (ze wskazaniem stosowania nawierzchni gruntowych), urządzeń melioracyjnych,
niezbędnych sieci uzbrojenia technicznego, lokalizacji infrastruktury z zakresu telekomunikacji oraz możliwości zachowania i remontu istniejących obiektów budowlanych. Na
terenach tych obowiązuje zachowanie i ochrona istniejących wód powierzchniowych.
• Tereny leśne (ZL) - obejmujące tereny przeznaczone na cele gospodarki leśnej. Są one
wyłączone z zabudowy, z wyjątkiem możliwości realizacji obiektów związanych z gospodarką leśną i wodną, a także ścieżek rowerowych, dróg dojazdowych do gruntów leśnych (ze wskazaniem stosowania nawierzchni gruntowych) i urządzeń turystycznych
zgodnych z planem urządzenia lasu oraz możliwości lokalizacji infrastruktury z zakresu
telekomunikacji.
• Tereny leśne i wód powierzchniowych (ZL/W) - obejmujące - położone w dolinach
oraz nad wodami - tereny przeznaczone na cele gospodarki leśnej. Tereny ZL/W wyłączone są z zabudowy, z wyjątkiem możliwości realizacji obiektów związanych z gospodarką wodną i leśną, a także ścieżek rowerowych, dróg dojazdowych do gruntów leśnych (ze wskazaniem stosowania nawierzchni gruntowych) i urządzeń turystycznych
zgodnych z planem urządzenia lasu oraz możliwości lokalizacji infrastruktury z zakresu
telekomunikacji. Na terenach ZL/W obowiązuje zachowanie i ochrona istniejących wód
powierzchniowych.
• Tereny rolne z możliwością wprowadzenia zalesień (LZ) - obejmujące tereny przeznaczone na cele gospodarki rolnej, na których dopuszcza się wprowadzenie zalesień.
Tereny LZ w zdecydowanej większości wyłączone są z zabudowy, choć sporadycznie
(zgodnie z ustaleniami rozdziału 5.3. - patrz poniżej) dopuszczona jest zabudowa zagrodowa. Ponadto dopuszcza się tu realizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych (ze wskazaniem stosowania nawierzchni gruntowych), urządzeń melioracyjnych,
niezbędnych sieci uzbrojenia technicznego, lokalizacji infrastruktury z zakresu telekomunikacji oraz możliwość zachowania i remontu istniejących obiektów budowlanych.
Uszczegółowione zasady zagospodarowania i przeznaczenia wymienionych wyżej rodzajów
terenów zawierają ustalenia rozdziału 5.3. (patrz poniżej), które odnoszą się do obszarów
konkretnych wsi położonych w gminie Kolbudy.
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5.2.2. Wskaźniki dotyczące zagospodarowania terenów oraz kształtowania zabudowy
Przy określaniu w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego wskaźników zagospodarowania terenów i kształtowania zabudowy należy, w pierwszym rzędzie, kierować
się uwarunkowaniami stanu istniejącego oraz ustaleniami dotychczas obowiązujących planów miejscowych i wydanych decyzji o warunkach zabudowy. Poniższe wskaźniki dotyczące
zwłaszcza minimalnej powierzchni nowo wydzielanych działek budowlanych, intensywności
zabudowy i minimalnego udziału powierzchni biologicznie czynnej należy traktować, jako zasadę ogólną. Dopuszcza się uwzględnianie w planach miejscowych istniejących działek
o powierzchni mniejszej niż podana poniżej.
•
−

−

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
•
−

−

−
−
−

Minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych:
dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i mieszkaniowo-usługowej w centralnych
częściach wsi i na terenach silniej zurbanizowanych (Jankowo Gd., Kowale, Otomin) 800 m2,
dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i mieszkaniowo-usługowej na terenach wsi
o mniejszym stopniu zainwestowania (Babidół, Bąkowo, Bielkowo, Bielkówko, Buszkowy,
Czapielsk, Kolbudy, Lisewiec, Lublewo Gd., Łapino, Ostróżki, Pręgowo) - pomiędzy
1 000 m2 a 1 500 m2,
dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - pomiędzy 1 000 m2 a 2 500 m2,
dla zabudowy rezydencjonalnej - 3 000 m2, chyba, że ustalenia szczegółowe rozdziału
5.3. (patrz poniżej) określają inne wielkości,
dla zabudowy rekreacji indywidualnej - 800 m2,
dla zabudowy usługowo-mieszkaniowej - 1 000 m2,
dla zabudowy zagrodowej - 1 500 m2,
dla usług nieuciążliwych - 1 000 m2,
dla usług turystyki, sportu i rekreacji - 2 000 m2,
dla funkcji produkcyjnych, przemysłowych, magazynowo-składowych i usługowych (na
terenach AG i AG/UC) - 2 000 m2,
dla handlu wielkopowierzchniowego (na terenach AG/UC) - 5 000 m2,
dla obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, chowu
i hodowli zwierząt, w tym z usługami (na terenach RU/U) - 3 000 m2,
dla usług nieuciążliwych w otoczeniu zieleni urządzonej (na terenach ZP/U) - 2 000 m2,
dla infrastruktury technicznej - wg potrzeb i zgodnie z przepisami odrębnymi.
Maksymalna intensywność zabudowy (rozumiana, jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej):
dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w centralnych częściach wsi i na terenach
silniej zurbanizowanych (Bąkowo, Jankowo Gd., Kolbudy, Kowale, Lublewo Gd., Otomin)
- i=0,5,
dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na terenach wsi o mniejszym stopniu zainwestowania (Babidół, Bielkowo, Bielkówko, Buszkowy, Czapielsk, Lisewiec, Łapino,
Ostróżki, Pręgowo) - i=0,3,
dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - i=1,0,
dla zabudowy rezydencjonalnej - i=0,1,
dla zabudowy rekreacji indywidualnej - i=0,2,
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dla zabudowy mieszkaniowo-usługowej w centralnych częściach wsi i na terenach silniej
zurbanizowanych (Bąkowo, Jankowo Gd., Kolbudy, Kowale, Lublewo Gd., Otomin) i=0,5,
dla zabudowy mieszkaniowo-usługowej na terenach wsi o mniejszym stopniu zainwestowania (Babidół, Bielkowo, Bielkówko, Buszkowy, Czapielsk, Lisewiec, Łapino, Ostróżki,
Pręgowo) - i=0,4,
dla zabudowy usługowo-mieszkaniowej - i=0,5,
dla zabudowy zagrodowej - i=0,4,
dla usług nieuciążliwych - i=0,5,
dla usług turystyki, sportu i rekreacji - i=0,2,
dla funkcji produkcyjnych, przemysłowych, magazynowo-składowych i usługowych (na
terenach AG i AG/UC we wsiach Jankowo Gd., Kolbudy, Kowale, Otomin) - i=1,0,
dla funkcji produkcyjnych, przemysłowych, magazynowo-składowych i usługowych (na
terenach AG i AG/UC we wsiach Bąkowo, Bielkówko, Lisewiec-Krymki, Lublewo Gd., Łapino, Pręgowo) - i=0,5,
dla handlu wielkopowierzchniowego (na terenach AG/UC we wsiach Jankowo Gd., Kowale) - i=2,0,
dla handlu wielkopowierzchniowego (na terenach AG/UC we wsi Bąkowo) - i=1,0,
dla obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, chowu i
hodowli zwierząt, w tym z usługami (na terenach RU/U) - i=0,4,
dla usług nieuciążliwych w otoczeniu zieleni urządzonej (na terenach ZP/U) - i=0,2,
dla infrastruktury technicznej - nie ustala się.
Minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej:
dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w centralnych częściach wsi i na terenach
silniej zurbanizowanych (Bąkowo, Jankowo Gd., Kolbudy, Kowale, Lublewo Gd., Otomin)
- 50%,
dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na terenach wsi o mniejszym stopniu zainwestowania (Babidół, Bielkowo, Bielkówko, Buszkowy, Czapielsk, Lisewiec, Łapino,
Ostróżki, Pręgowo) - 60%,
dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - 25%,
dla zabudowy rezydencjonalnej - 80%,
dla zabudowy rekreacji indywidualnej - 60%,
dla zabudowy mieszkaniowo-usługowej w centralnych częściach wsi i na terenach silniej
zurbanizowanych (Bąkowo, Jankowo Gd., Kolbudy, Kowale, Lublewo Gd., Otomin) 30%,
dla zabudowy mieszkaniowo-usługowej na terenach wsi o mniejszym stopniu zainwestowania (Babidół, Bielkowo, Bielkówko, Buszkowy, Czapielsk, Lisewiec, Łapino, Ostróżki,
Pręgowo) - 40%,
dla zabudowy usługowo-mieszkaniowej - 30%,
dla zabudowy zagrodowej - 30%,
dla usług nieuciążliwych - 20%,
dla usług turystyki, sportu i rekreacji - 50%,
dla funkcji produkcyjnych, przemysłowych, magazynowo-składowych i usługowych (na
terenach AG i AG/UC) - 20%,
dla handlu wielkopowierzchniowego (na terenach AG/UC) - 20%,
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dla obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, chowu i
hodowli zwierząt, w tym z usługami (na terenach RU/U) - 20%,
dla usług nieuciążliwych w otoczeniu zieleni urządzonej (na terenach ZP/U) - 70%,
dla infrastruktury technicznej - nie ustala się.

• Zasady kształtowania wysokość nowej zabudowy
W niniejszym Studium zasady kształtowania wysokość nowej zabudowy określono na podstawie Studium kształtowania wysokości zabudowy na obszarze gminy Kolbudy (2010).
W celu zachowania wartości krajobrazowych gminy kształtowanie wysokości nowej zabudowy odbywa się na szczególnych zasadach, które prezentuje poniższy rys. 1 - Zasady kształtowania wysokości zabudowy oraz Schemat 2.4a - Zasady kształtowania wysokości zabudowy.
Standardowa wysokość zabudowy w gminie wynosi 9,5 m.
W przypadku lokalizacji zabudowy:
• w dolinie - dopuszcza się zwiększenie maksymalnej wysokość zabudowy o 10% (ale nie
więcej niż do 20 m),
• na stoku - postuluje się obniżenie maksymalnej wysokości o 10%,
• na krawędzi lub 100 m od niej - należy zmniejszyć maksymalną wysokość zabudowy.
W przypadku wskazania zabudowy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
jako:
• dominanty lokalnej (wieś, grupa zabudowy) - dopuszcza się maksymalną wysokość zabudowy 12,5 m,
• dominanty w skali całej gminy - dopuszcza się maksymalną wysokość zabudowy 18 m
(po indywidualnej analizie krajobrazu dopuszcza się maksymalną wysokość zabudowy
20 m).
Ponadto, na obszarach zachowanego krajobrazu historycznego (w tym Kaskady Rzeki Raduni), na obszarach ochrony krajobrazu kulturowego oraz na obszarach ochrony krajobrazu
strefy krawędziowej wysoczyzny wokół doliny rzeki Raduni, wskazanych na Schemacie 2.4a
- Zasady kształtowania wysokości zabudowy, zgodnie ze Studium kształtowania wysokości
zabudowy na obszarze gminy Kolbudy (2010), przewiduje się maksymalną wysokość nowej
zabudowy do 9,5 m z wyjątkiem obiektów związanych z kulturą, oświatą lub religią.
Wymienione wyżej wskazania dotyczą wszystkich wyznaczonych w niniejszym Studium terenów o określonym przeznaczeniu, przy czym dopuszcza się inną wysokość zabudowy, jeśli
wynika ona z ustaleń obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę.
Ograniczenia wysokości zabudowy nie dotyczą realizacji infrastruktury technicznej z zakresu
telekomunikacji, jednakże wszystkie obiekty o wysokości równej i większej od 50 m nad poziomem terenu podlegają, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, zgłoszeniu do
właściwego organu służby ruchu lotniczego.
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Rysunek 1 - Zasady kształtowania wysokości zabudowy
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Źródło: „Studium kształtowania wysokości zabudowy na obszarze gminy Kolbudy”, AKO Architekci, 2010r.
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5.3. Szczegółowe zasady zagospodarowania i przeznaczenia terenów oraz ochrony
i kształtowania ładu przestrzennego
Poniższe ustalenia stanowią uszczegółowienie kierunków zagospodarowania i przeznaczenia terenów, określonych w rozdziale 5.2. (powyżej) i jako wytyczne do miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego winny być odczytywane łącznie z nimi.
5.3.1. Wieś Babidół i przysiółek Nowiny (obręb nr 9 - Babidół)
Wieś Babidół należy do niezwykle cennych pod względem kulturowym i urbanistycznym
osad wiejskich, położonych na terenie gminy Kolbudy. Wieś wyróżnia bardzo dobrze zachowany historyczny układ urbanistyczny wraz z podziałem parcelacyjnym, zachowaną skalą,
bardzo cenną zabudową ulicową oraz malownicze położenie.
W związku z tym, zgodnie z gminnym programem opieki nad zabytkami, objęto całą wieś
wraz z jej otoczeniem, w tym skarpą od strony północno-wschodniej, strefą ochrony konserwatorskiej. Zakazuje się wprowadzania nowej zabudowy poza terenami dopuszczonymi
na ten cel w niniejszym Studium oraz zakazuje się wprowadzania nowej zabudowy mieszkaniowej na zapleczach posesji. Zakaz nie dotyczy realizacji sieci i obiektów infrastruktury
technicznej (w tym z zakresu telekomunikacji). Nakazuje się również kształtowanie nowej
zabudowy w sposób zapewniający pełną harmonię nowej zabudowy z otoczeniem, wpisując
się gabarytem, wysokością, kolorystyką, formą dachu i usytuowaniem względem drogi do
otaczającej zabudowy, co pozwoli na tworzenie uporządkowanych linii zabudowy we wsi. W
celu ochrony historycznej parcelacji wsi nakazuje się utrzymanie historycznych podziałów
parcelacyjnych z jednoczesnym zakazem wykonywania wtórnych podziałów. Wprowadza się
również wymóg konserwacji i modernizacji zabudowy zabytkowej ujętej w gminnej ewidencji zabytków oraz stosowanie naturalnych materiałów budowlanych, zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi. Nakazuje się także wykonywanie ogrodzeń posesji w stylu wiejskim
w celu zachowania walorów kulturowych i krajobrazowych wsi.
Jednocześnie jednak, ze względu na powstające tu w oparciu o decyzje o warunkach zabudowy nowe obiekty (głównie zabudowę mieszkaniową jednorodzinną), dopuszcza się ich zachowanie i uwzględnienie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, nawet, jeśli znajdą się w granicach terenów otwartych, wyłączonych z zabudowy. W planach
zagospodarowania przestrzennego należy wprowadzić rozwiązania, które zminimalizują negatywny wpływ tych obiektów na krajobraz kulturowy.
Jako centrum wsi proponuje się miejsce skrzyżowania trzech dróg publicznych, w pobliżu
parku z kapliczką oraz kościoła. Postuluje się, aby przynajmniej w części znajdującej się w
tym rejonie zabudowy mieszkaniowej lokalizować usługi podstawowe w parterach budynków,
od strony dróg publicznych.
Na terenie wsi Babidół, w jej północnej części, proponuje się również przeprowadzenie działań rehabilitacyjnych (rewaloryzacyjnych), obejmujących zdekapitalizowaną zabudowę
zagrodową o wysokiej wartości kulturowej.
W ramach wsi Babidół wskazuje się następujące tereny zainwestowane i dopuszczone
do zainwestowania:
• tereny przeznaczone dla zabudowy mieszkaniowej (M) - oznaczone symbolami:
9-4.M, 9-5.M, 9-6.M, 9-7.M, 9-8.M, 9-9.M, 9-10.M, 9-11.M, 9-12.M, 9-13.M, 9-14.M,
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• teren przeznaczony dla zabudowy zagrodowej (RM) - oznaczony symbolem: 9-1.RM,
• teren przeznaczony dla usług (U) - oznaczony symbolem: 9-1.U,
• teren przeznaczony dla zieleni urządzonej (ZP) - oznaczony symbolem: 9-1.ZP,
oraz tereny otwarte:
• tereny rolne (R) - oznaczone symbolami: 9-6.R, 9-7.R, 9-8.R, 9-9.R, 9-10.R,
• tereny leśne (ZL) - oznaczone symbolami: 9-1.ZL, 9-2.ZL, 9-3.ZL, 9-4.ZL, 9-5.ZL.
Na terenach przeznaczonych dla zabudowy mieszkaniowej (M) przewiduje się przede
wszystkim zachowanie istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (którą stanowi w
dużej części dawna zabudowa zagrodowa, niepełniąca już pierwotnej funkcji) oraz pojedynczo występującej zabudowy zagrodowej (z możliwością jej adaptacji na potrzeby zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej, rekreacji indywidualnej lub agroturystyki). Na terenach zabudowy mieszkaniowej dopuszcza się lokalizację w parterach budynków mieszkalnych podstawowych usług. Na terenach zabudowy mieszkaniowej w Babidole proponuje się jedynie uzupełnienie pojedynczych luk w zabudowie wzdłuż dróg publicznych, w pierwszej linii zabudowy. Zakazuje się natomiast, zgodnie ze wskazaniami ochrony konserwatorskiej, dalszego
rozwoju zabudowy mieszkaniowej na tyłach posesji. Wymagane jest także, aby nowa zabudowa zachowywała charakter zabudowy zagrodowej, wpisując się w otaczający krajobraz.
Na terenie przeznaczonym dla zabudowy zagrodowej (RM) przewiduje się zachowanie, z
możliwością rozbudowy, istniejącej zabudowy zagrodowej. W ramach terenu RM możliwa
jest także lokalizacja zabudowy związanej z agroturystyką. Z uwagi na położenie w centrum
wsi, nie dopuszcza się jednak chowu lub hodowli zwierząt, kwalifikujących się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
Teren przeznaczony dla usług (U) we wsi Babidół obejmuje zlokalizowaną w jej centralnej
części nieruchomość z nieukończonym kościołem oraz jej otoczenie. Na terenie tym przewiduje się zarówno możliwość zachowania usług kultu religijnego, jak i lokalizację innego typu
nieuciążliwych funkcji usługowych towarzyszących zabudowie mieszkaniowej.
Teren przeznaczony dla zieleni urządzonej (ZP) obejmuje obszar zagospodarowany zielenią niską w otoczeniu kapliczki.
Tereny rolne (R) we wsi Babidół, z uwagi na zachowany w dużej mierze układ historycznej
parcelacji wsi, zostały przeznaczone wyłącznie na cele gospodarki rolnej oraz wyłączone z
zabudowy, z wyjątkiem możliwości realizacji sieci i obiektów infrastruktury technicznej (w tym
z zakresu telekomunikacji). Tym niemniej, dopuszcza się uwzględnienie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego powstających na tych terenach, w oparciu o decyzje o warunkach zabudowy, nowych obiektów.
Tereny leśne (ZL) obejmują znaczne obszary lasów, posiadających bardzo wysokie walory
przyrodnicze i krajobrazowe. W granicach terenu 9-1.ZL przebiega objęta ochroną malownicza dolina rzeki Reknicy. Tereny 9-1.ZL, 9-2.ZL, 9-3.ZL położone są w granicach Przywidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Dodatkowo, na terenie 9-1.ZL obowiązują ograniczenia związane z jego częściowym położeniem w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią (wynikające z ustawy Prawo wodne i wskazane w rozdziale 3.7. - Obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszary osuwania się mas ziemnych).
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W obrębie przysiółka Nowiny wskazuje się następujące tereny zainwestowane i dopuszczone do zainwestowania:
• tereny przeznaczone dla zabudowy mieszkaniowej (M) - oznaczone symbolami:
9-1.M, 9-2.M, 9-3.M,
• tereny przeznaczone dla zabudowy zagrodowej (RM) - oznaczony symbolem:
9-2.RM, 9-3.RM,
oraz tereny otwarte:
• tereny rolne (R) - oznaczone symbolami: 9-1.R, 9-2.R, 9-3.R, 9-4.R, 9-5.R,
• teren rolny i wód powierzchniowych (R/W) - oznaczony symbolem: 9-1.R/W.
Na terenach przeznaczonych dla zabudowy mieszkaniowej (M) przewiduje się w pierwotnej, zachodniej części osady przede wszystkim zachowanie i uzupełnienie istniejącej, wzdłuż
drogi publicznej, zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej, w pierwszej linii zabudowy. Jedynie jeden teren jest nieco wysunięty w głąb terenów rolniczych i obejmuje pojedynczą zabudowę mieszkalną jednorodzinną. Zakłada się jej nieznaczną rozbudową, niesięgająca jednak do głównej drogi przechodzącej przez przysiółek Nowiny. Dopuszcza się wykorzystanie istniejącej na tych terenach zabudowy zagrodowej na potrzeby zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej, rekreacji indywidualnej lub agroturystyki. Na terenach zabudowy mieszkaniowej dopuszcza się ponadto lokalizację w parterach budynków mieszkalnych
nieuciążliwych usług podstawowych.
Teren przeznaczony dla zabudowy zagrodowej (RM) obejmuje pojedynczo występujące
zabudowania mieszkalne i gospodarcze, tworzące zagrodę położoną w głębi terenów rolnych. W obrębie terenu RM przewiduje się przede wszystkim zachowanie istniejącej zabudowy zagrodowej a ponadto dopuszcza się jej adaptację na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, agroturystyki i rekreacji indywidualnej.
Na terenach rolnych (R) w przysiółku Nowiny obowiązuje zakaz zabudowy, w celu zachowania terenów otwartych na tyłach przysiółka i prawidłowej ich ekspozycji w otwartym krajobrazie. Dopuszcza się jednak uwzględnienie w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego powstających na tych terenach, w oparciu o decyzje o warunkach zabudowy,
nowych obiektów oraz realizację sieci i obiektów infrastruktury technicznej (w tym z zakresu
telekomunikacji).
Teren rolny i wód powierzchniowych (R/W) obejmuje dolinkę niewielkiego cieku, stanowiącego dopływ rzeki Raduni. Dolina ta winna być bezwzględnie wyłączona z możliwości zabudowy. Zakaz zabudowy nie dotyczy jednak możliwości realizacji obiektów związanych z
gospodarką wodną oraz realizacji sieci i obiektów infrastruktury technicznej (w tym z zakresu
telekomunikacji) a także przebudowy i rozbudowy istniejących obiektów.
Proponuje się ponadto objęcie historycznej części przysiółka strefą ochrony konserwatorskiej, głównie w celu zachowania i ochrony ulicowej zabudowy siedliskowej. Należy podkreślić, że obszar całej wsi Babidół i zachodniej części przysiółka Nowiny należy objąć opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwłaszcza, że powstająca tam zabudowa lokalizowana jest w sposób rozproszony i bez jakichkolwiek ograniczeń,
jedynie w oparciu o decyzje o warunkach zabudowy, uniemożliwiając zachowanie ładu przestrzennego obu miejscowości.
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5.3.2. Wieś Bąkowo i przysiółek Gołąbkowo (obejmujące fragment obrębu nr 4 - Lublewo
Gdańskie)
W Bąkowie dominującym elementem, kształtującym strukturę funkcjonalno-przestrzenną
miejscowości jest zlokalizowany w centralnej części zespół dworsko-folwarczny z parkiem
podworskim. Zgodnie z obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego obszar ten objęty jest strefą bezpośredniej ochrony konserwatorskiej, przy czym
w niniejszym Studium proponuje się powiększenie obowiązującej strefy ochrony konserwatorskiej o tereny sąsiednie, w tym o obszar zabytkowego cmentarza z aleją drzew.
Działania inwestycyjne w obrębie zespołu dworsko-folwarcznego, parku podworskiego i
dawnego cmentarza ewangelickiego należy podporządkować wymogom konserwatorskim
(patrz wyżej rozdział 4.7.2.). Ze względu na wysoki poziom zdegradowania i dekapitalizacji
zabytkowego kompleksu majątku Bąkowo, z parkiem i budynkami gospodarczo - inwentarskimi, powinno się go objąć w pierwszej kolejności działaniami rewaloryzacyjnymi. Rozebrane obiekty o walorach historyczno-kulturowych zlokalizowane niegdyś na obszarze zespołu i parku należy odtworzyć w oparciu o sporządzoną wcześniej dokumentację, przy czym
na terenie parku nie dopuszcza się lokalizowania innych budynków niż odtwarzane. Cały zespół winien być adaptowany, zgodnie z proponowanym w niniejszym Studium przeznaczeniem, na działalność usługową.
Rewaloryzacji wymaga także teren dawnego cmentarza ewangelickiego wraz z aleją starych
drzew prowadzącą do niego od strony dworu.
W przysiółku Gołąbkowo silnie zdegradowany teren toru motocrossowego wymaga rekultywacji. Proponuje się przeznaczenie go na tereny usług i zabudowy mieszkaniowej.
Centrum wsi Bąkowo winno obejmować przestrzeń w okolicy skrętu drogi wojewódzkiej,
gdzie przewiduje się rozwój centrotwórczej działalności usługowej oraz gdzie zlokalizowany
jest zespół dworsko-folwarczny wraz z parkiem, pełniący funkcję dominanty kulturowej i
zespół zabudowy wielorodzinnej. Natomiast planowany między Bąkowem a Kowalami zespół
nowej zabudowy wielorodzinnej z usługami, winien posiadać własne centrum usytuowane
przy centralnym wjeździe na teren zespołu.
Obecny rozwój funkcjonalno-przestrzenny wsi Bąkowo (wraz z przysiółkiem Gołąbkowo) odbywa się w oparciu o obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,
które po pierwsze winny zostać zaktualizowane, po drugie ich mnogość sprawia, że rozwój
miejscowości nie przebiega w sposób spójny. Proponowane w niniejszym Studium kierunki
zagospodarowania wsi przedstawiają aktualne i przyszłe potrzeby rozwoju miejscowości i
gminy. Wskazane byłoby, aby cały obszar wsi Bąkowo i całego przysiółka Gołąbkowo został
objęty opracowaniem jednego (lub dwóch) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, formułującego w sposób zintegrowany i kompleksowy ustalenia dla rozwój przestrzennego i funkcjonalnego wsi, zgodnie z ustaleniami niniejszego Studium.
W ramach wsi Bąkowo wskazuje się następujące tereny zainwestowane i dopuszczone
do zainwestowania:
• tereny przeznaczone dla zabudowy mieszkaniowej (M) - oznaczone symbolami:
4-12.M, 4-13.M, 4-14.M, 4-15.M,
• teren przeznaczony dla zabudowy mieszkaniowej i zieleni (MZ) - oznaczony symbolem: 4-3.MZ,
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tereny przeznaczone dla zabudowy mieszkaniowej i usług (M/U) - oznaczone symbolami: 4-16.M/U, 4-17.M/U, 4-18.M/U, 4-19.M/U, 4-20.M/U, 4-21.M/U, 4-22.M/U,
4-23.M/U, 4-24.M/U, 4-25.M/U,
• tereny przeznaczone dla usług i zabudowy mieszkaniowej (U/M) - oznaczone symbolami: 4-15.U/M, 4-16.U/M, 4-17.U/M, 4-18.U/M, 4-19.U/M, 4-20.U/M, 4-21.U/M,
4-22.U/M, 4-23.U/M,
• teren przeznaczony dla zabudowy zagrodowej (RM) - oznaczony symbolem: 4-1.RM,
• tereny przeznaczone dla usług (U) - oznaczone symbolami: 4-4.U, 4-5.U,
• tereny przeznaczone dla usług turystyki, sportu i rekreacji (UTS) - oznaczone symbolami: 4-2.UTS, 4-3.UTS, 4-4.UTS,
• teren przeznaczony dla aktywizacji gospodarczej (AG) - oznaczony symbolem:
4-3.AG,
• teren przeznaczony dla aktywizacji gospodarczej i handlu wielkopowierzchniowego
(AG/UC) - oznaczony symbolem: 4-1.AG/UC,
• teren przeznaczony dla zieleni urządzonej i usług (ZP/U) - oznaczony symbolem:
4-5.ZP/U,
• tereny przeznaczone dla zieleni urządzonej (ZP) - oznaczone symbolami: 4-4.ZP,
4-5.ZP, 4-6.ZP, 4-7.ZP,
• tereny przeznaczone dla zieleni urządzonej i wód powierzchniowych (ZP/W) - oznaczone symbolami: 4-14.ZP/W, 4-15.ZP/W, 4-16.ZP/W, 4-17.ZP/W, 4-18.ZP/W,
• teren nieczynnego cmentarza historycznego przeznaczony do zachowania i ochrony
(ZPc) - oznaczony symbolem: 4-1.ZPc,
oraz tereny otwarte:
• teren rolny i wód powierzchniowych (R/W) - oznaczony symbolem: 4-6.R/W,
• tereny leśne (ZL) - oznaczone symbolami: 4-5.ZL, 4-6.ZL, 4-9.ZL, 4-10.ZL, 4-11.ZL,
4-12.ZL, 4-13.ZL,
• tereny leśne i wód powierzchniowych (ZL/W) - oznaczone symbolami: 4-3.ZL/W,
4-4.ZL/W,
• tereny rolne z możliwością wprowadzenia zalesień (LZ) - oznaczone symbolami:
4-6.LZ, 4-7.LZ, 4-8.LZ.
•

Tereny przeznaczone dla zabudowy mieszkaniowej (M) są to zarówno tereny zainwestowane jak i rozpoczętych procesów urbanizacyjnych w zakresie budownictwa jednorodzinnego, jak również tereny przeznaczone w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Na terenach tych przewiduje się realizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, przy czym dopuszcza się lokalizację nieuciążliwych usług podstawowych w parterach budynków mieszkalnych.
Teren przeznaczony dla zabudowy mieszkaniowej i zieleni (MZ) we wsi Bąkowo obejmuje
obszar, położony w jej centralnej, północnej części, dla którego obowiązuje miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego. Z uwagi na położenie przy granicy lasu i przy krawędzi
doliny, możliwa jest tu realizacja zabudowy mieszkaniowej o charakterze rezydencjonalnym
na dużych działkach z budynkami maksymalnie odsuniętymi od granicy lasu.
W ramach terenów przeznaczonych dla zabudowy mieszkaniowej i usług (M/U) planuje
się zarówno zachowanie i rozbudowę istniejącej zabudowy, jak i realizację nowej zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej, zabudowy mieszkaniowo-usługowej i wydzie-
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lonych usług nieuciążliwych, przy czym tereny usługowe winny być przede wszystkim lokalizowane wzdłuż głównych dróg publicznych (zwłaszcza drogi wojewódzkiej). Jeśli chodzi o
zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, to jest ona planowana na terenach: 4-19.M/U,
4-20.M/U, 4-21.M/U, 4-22.M/U, 4-23.M/U, gdzie także możliwa będzie lokalizacja zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej. Natomiast na terenach: 4-16.M/U, 4-17.M/U, 4-18.M/U,
4-24.M/U, 4-25.M/U przewiduje się lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
W ramach terenów przeznaczonych dla usług i zabudowy mieszkaniowej (U/M) funkcję
dominującą powinny pełnić usługi nieuciążliwe, a zabudowa mieszkaniowa (jedno lub wielorodzinna) - funkcję uzupełniającą. W ramach zabudowy mieszkaniowej na terenach:
4-15.U/M, 4-16.U/M, 4-17.U/M, 4-18.U/M, 4-19.U/M, 4-20.U/M, 4-21.U/M, 4-23.U/M, zakłada
się realizację zabudowy jednorodzinnej, a na terenie 4-22.U/M, zarówno zabudowy jednorodzinnej, jak i wielorodzinnej. Ponadto na etapie opracowania planu miejscowego należy rozważyć zachowanie alei drzew, w obrębie terenu 4-22.U/M, prowadzącej od zabytkowego zespołu dworsko-folwarcznego w Bąkowie do zabytkowego cmentarza znajdującego się w granicach terenu 4-1.ZPc.
Na terenie przeznaczonym dla zabudowy zagrodowej (RM) przewiduje się zachowanie i
rozbudowę istniejącego gospodarstwa agroturystycznego i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Tereny przeznaczone dla usług (U) obejmują obszar już zainwestowany (4-4.U) na cele
usług oświaty (przedszkole). Przewiduje się na nim możliwość zachowania istniejącej funkcji
lub realizację innego typu usług nieuciążliwych. Natomiast teren 4-5.U wyznaczono, jako
nowy teren inwestycyjny pod funkcje usługowe. Na terenie tym planowana jest ponadto budowa dwóch zbiorników retencyjnych (wg Ogólnej koncepcji uporządkowania gospodarki
wodami opadowymi i roztopowymi na terenie Gminy Kolbudy), w tym jednego na granicy z
terenem 4-6.LZ.
Na terenach przeznaczonych dla usług turystyki, sportu i rekreacji (UTS) przewiduje się
lokalizację obiektów sportowych, między innymi w postaci: hal sportowych, basenów, boisk
sportowych, kortów tenisowych, itp., z uzupełniającymi usługami gastronomi, handlu i obiektami szatniowo-sanitarnymi. Mają one na celu zaspokajanie potrzeb obecnych i przyszłych
mieszkańców Bąkowa z zakresu sportu i rekreacji. Natomiast na terenie 4-4.UTS (i na sąsiadującym terenie 4-18.ZP/W) planowana jest budowa zbiornika retencyjnego (wg Ogólnej
koncepcji uporządkowania gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie Gminy
Kolbudy).
Na terenie przeznaczonym dla aktywizacji gospodarczej (AG), położonym w północnej
części wsi, przy skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej z drogami gminnymi, wskazuje się realizację funkcji produkcyjnych, przemysłowych, magazynowo-składowych i usługowych, z wyłączeniem obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2 000 m2. W ramach terenu
AG należy zapewnić odbiór i oczyszczanie wód deszczowych i roztopowych, w tym budowę
zbiorników retencyjnych (wg Ogólnej koncepcji uporządkowania gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie Gminy Kolbudy).
Na terenie przeznaczonym dla aktywizacji gospodarczej i handlu wielkopowierzchniowego (AG/UC), położonym w północnej części wsi, pomiędzy lasem, drogą wojewódzką i te-
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renami mieszkaniowo-usługowymi, wskazuje się realizację funkcji produkcyjnych, przemysłowych, magazynowo-składowych i usługowych, w tym obiektów handlowych o powierzchni
sprzedaży powyżej 2 000 m2. W ramach terenu AG/UC należy zapewnić odbiór i oczyszczanie wód deszczowych i roztopowych, w tym budowę zbiorników retencyjnych (wg Ogólnej
koncepcji uporządkowania gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie Gminy
Kolbudy). Ze względu na sąsiedztwo istniejącej i planowanej zabudowy mieszkaniowej, na
terenie 4-1.AG/UC należy lokalizować funkcje możliwie nieuciążliwe i izolować je od terenów
mieszkaniowych, np. poprzez wprowadzenie zieleni izolacyjnej lub środków technicznych
eliminujących lub ograniczających uciążliwość działalności usługowej i produkcyjnej.
Teren przeznaczony dla zieleni urządzonej i usług (ZP/U) we wsi Bąkowo obejmuje teren
zabytkowego zespołu dworsko-folwarcznego i parku podworskiego. Na terenie tym obowiązuje zachowanie i ochrona obiektów zabytkowego zespołu, jego układu i historycznego
drzewostanu parku (szczegóły wyżej w rozdziale 4.7.2. i na początku rozdziału 5.3.2.). W
granicach terenu 4-5.ZP/U dopuszcza się także adaptację istniejącej zabudowy na funkcje
mieszkalne.
Tereny przeznaczone dla zieleni urządzonej (ZP) zlokalizowane są głównie wśród istniejącej bądź planowanej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej, z towarzyszącymi usługami. W ich obrębie przewiduje się realizację ogólnodostępnych terenów zieleni
o funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej, na przykład w postaci parków, zieleńców, ogrodów,
skwerów, czy placów zabaw. Nakazuje się jednocześnie zachowanie rodzimej roślinności.
Natomiast tereny przeznaczone dla zieleni urządzonej i wód powierzchniowych (ZP/W)
obejmują w Bąkowie tereny położone wzdłuż cieków oraz wokół oczek wodnych. Obszary te
powinny stanowić ogólnodostępne tereny zieleni urządzonej. Nakazuje się ochronę występujących tu zbiorników wodnych i cieków oraz roślinności nadwodnej. Natomiast na terenie
4-18.ZP/W (i na sąsiadującym terenie 4-4.UTS) planowana jest budowa zbiornika retencyjnego (wg Ogólnej koncepcji uporządkowania gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi
na terenie Gminy Kolbudy).
Na terenie nieczynnego cmentarza historycznego przeznaczonego do zachowania i
ochrony (ZPc), który obejmuje obszar starego cmentarza ewangelickiego ze starodrzewem,
obowiązuje zachowanie i ochrona zabytkowych nagrobków, wraz z ich układem przestrzennym, historycznych nasadzeń i układu zieleni (patrz wyżej rozdział 4.7.2.). Wprowadza się
wymóg rewaloryzacji terenu historycznego cmentarza i włączenia go w system terenów zieleni urządzonej, publicznej. Ponadto wokół cmentarza postuluje się wprowadzenie zieleni
izolacyjnej.
Teren rolny i wód powierzchniowych (R/W) obejmuje dolinę cieku wpadającego do Jeziora
Otomińskiego, którą powinno się bezwzględnie wyłączyć z możliwości zabudowy. Zakaz zabudowy nie dotyczy jednak możliwości realizacji obiektów związanych z gospodarką wodną
oraz realizacji sieci i obiektów infrastruktury technicznej (w tym z zakresu telekomunikacji).
Na terenie R/W wprowadza się również obowiązek zachowania i ochrony występujących w
jego obrębie wód powierzchniowych.
Tereny leśne (ZL) obejmują znaczny obszar kompleksów leśnych w Otomińskim Obszarze
Chronionego Krajobrazu (tereny: 4-5.ZL, 4-10.ZL, 4-11.ZL) oraz w Obszarze Chronionego
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Krajobrazu Doliny Raduni (teren 4-6.ZL). Ponadto na terenie 4-5.ZL występuje Rezerwat
Bursztynowa Góra i przewiduje się przeprowadzić ścieżkę rowerową. Ewentualne udostępnienie rezerwatu przyrody dla ruchu rowerowego następuje zgodnie z przepisami odrębnymi
w zakresie ochrony przyrody. Dodatkowo, na terenie 4-6.ZL obowiązują ograniczenia związane z jego częściowym położeniem w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią (wynikające z ustawy Prawo wodne i wskazane w rozdziale 3.7. - Obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszary osuwania się mas ziemnych).
Tereny leśne i wód powierzchniowych (ZL/W) obejmują tereny nad zbiornikami wodnymi
położonymi w lesie. W ich obrębie obowiązuje ochrona zbiorników wodnych, wraz z roślinnością wodną i nadwodną. Położone są one w granicach Otomińskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu.
Na terenach rolnych z możliwością wprowadzenia zalesień (LZ) preferuje się podtrzymanie rolniczego użytkowania, przy czym ze względu na ustalenia w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego dopuszcza się możliwość wprowadzenia
zalesień. Na terenach 4-7.LZ i 4-8.LZ wprowadza się zakaz zabudowy, z wyłączeniem realizacji sieci i obiektów infrastruktury technicznej (w tym z zakresu telekomunikacji). Na terenie
4-6.LZ dopuszcza się lokalizację zabudowy zagrodowej, pod warunkiem, że powierzchnia
gospodarstwa rolnego związanego z tą zabudową przekracza średnią powierzchnię gospodarstwa rolnego w gminie Kolbudy. Na terenach LZ dopuszcza się ponadto uwzględnienie w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego powstających na tym obszarze, w
oparciu o decyzje o warunkach zabudowy, nowych obiektów. Na terenie 4-6.LZ (na granicy z
terenem 4-5.U) planowana jest budowa zbiornika retencyjnego (wg Ogólnej koncepcji uporządkowania gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie Gminy Kolbudy).

W ramach przysiółka Gołąbkowo wskazuje się następujące tereny zainwestowane i dopuszczone do zainwestowania:
• tereny przeznaczone dla zabudowy mieszkaniowej i usług (M/U) - oznaczone symbolami: 4-26.M/U, 4-27.M/U,
• tereny przeznaczone dla usług i zabudowy mieszkaniowej (U/M) - oznaczone symbolami: 4-24.U/M, 4-25.U/M, 4-26.U/M,
• tereny przeznaczone dla usług (U) - oznaczone symbolami: 4-6.U, 4-7.U, 4-8.U,
• tereny przeznaczone dla infrastruktury technicznej (I) - oznaczone symbolami: 4-3.I,
4-4.I, 4-5.I,
• teren przeznaczony dla zieleni urządzonej (ZP) - oznaczony symbolem: 4-8.ZP,
oraz tereny otwarte:
• teren rolny (R) - oznaczony symbolem: 4-3.R,
• teren rolny i wód powierzchniowych (R/W) - oznaczony symbolem: 4-5.R/W,
• tereny leśne (ZL) - oznaczone symbolami: 4-6.ZL, 4-14.ZL, 4-15.ZL, 4-16.ZL,
4-17.ZL,
• teren rolny z możliwością wprowadzenia zalesień (LZ) - oznaczony symbolem:
4-9.LZ.
Tereny przeznaczone dla zabudowy mieszkaniowej i usług (M/U) w przysiółku Gołąbkowo
obejmują obiekty mieszkaniowo-usługowe należące do kompleksu elektrowni wodnej „Stra-
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szyn”. Obiekty te winny być zachowane i chronione (patrz wyżej rozdział 4.7.2.). Dopuszcza
się ich adaptację na funkcje mieszkalne jedno i wielorodzinne oraz dla usług nieuciążliwych.
Tereny przeznaczone dla usług i zabudowy mieszkaniowej (U/M) obejmują w przysiółku
Gołąbkowo tereny niezabudowane. Przewiduje się tu realizację różnego typu usług nieuciążliwych, jako funkcji dominującej, oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej pełniącej
funkcję uzupełniającą. Ze względu na położenie terenu 4-24.U/M w Obszarze Chronionego
Krajobrazu Doliny Raduni bardzo ważne jest właściwe opracowanie w planie miejscowym
styku terenów dopuszczonych do zabudowy z terenem lasu 4-6.ZL, a także styków terenów
4-25.U/M i 4-26.U/M z przyległymi terenami otwartymi (4-3.R).
Na terenach przeznaczonych dla usług (U) przewiduje się zachowanie istniejących oraz realizację nowych funkcji usługowych.
Tereny przeznaczone dla infrastruktury technicznej (I) obejmują obszar i obiekty istniejącej
elektrowni wodnej „Straszyn” wraz z ujęciem wody (4-5.I), stację uzdatniania wody „Straszyn” i GPZ „Straszyn Górny” (4-3.I) oraz urządzenia GPZ „Straszyn Dolny” (4-4.I). W obrębie terenu 4-5.I obowiązuje zachowanie i ochrona zabytkowych obiektów i urządzeń hydroenergetycznych (patrz wyżej rozdział 4.7.2.) oraz proponuje się realizację zieleni wysokiej i
niskiej, jako uzupełnienie istniejącego zagospodarowania. Na terenach I dopuszcza się realizację nowych obiektów i urządzeń związanych z zaopatrzeniem w wodę i elektroenergetyką.
Dodatkowo, na terenie 4-5.I obowiązują ograniczenia związane z jego częściowym położeniem w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią (wynikające z ustawy Prawo wodne i
wskazane w rozdziale 3.7. - Obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszary osuwania się mas ziemnych).
Teren przeznaczony dla zieleni urządzonej (ZP) obejmuje, zgodnie zobowiązującym planem miejscowym, niewielki teren w pobliżu terenów M/U oraz R/W, na którym powinno się
zrealizować zieleń urządzoną w formie parku, skweru, zieleńca lub ogrodu, towarzyszącego
zabytkowym obiektom elektrowni wodnej „Straszyn”.
Na terenie rolnym (R) podtrzymuje się istniejące użytkowanie rolnicze i wprowadza się zakaz zabudowy, który nie dotyczy możliwości remontowania, przebudowy i rozbudowy istniejących tu linii elektroenergetycznych średniego i wysokiego napięcia oraz realizacji sieci i
obiektów infrastruktury technicznej (w tym z zakresu telekomunikacji).
Teren rolny i wód powierzchniowych (R/W) obejmuje Zbiornik Straszyński (Jezioro Goszyńskie) oraz otaczające go niewielkie pola i łąki, na których wprowadza się zakaz zabudowy, który nie dotyczy możliwości realizacji obiektów związanych z gospodarką wodną a także
rozbudowy urządzeń hydrotechnicznych oraz realizacji sieci i obiektów infrastruktury technicznej (w tym z zakresu telekomunikacji). Teren ten posiada wyjątkowe walory krajobrazowe, czego wyrazem jest objecie go ochroną w ramach Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Raduni. Dodatkowo, na terenie 4-5.R/W obowiązują ograniczenia związane z jego częściowym położeniem w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią (wynikające z ustawy
Prawo wodne i wskazane w rozdziale 3.7. - Obszary szczególnego zagrożenia powodzią
oraz obszary osuwania się mas ziemnych).
Tereny leśne (ZL) w przysiółku Gołąbkowo obejmują kompleksy leśne położone nad elektrownią wodną „Straszyn”. Są to tereny przeznaczone dla gospodarki leśnej. Tereny 4-6.ZL,
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4-15.ZL i 4-17.ZL znajdują się w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Raduni.
Dodatkowo, na terenach 4-6.ZL, 4-15.ZL i 4-17.ZL obowiązują ograniczenia związane z ich
częściowym położeniem w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią (wynikające z
ustawy Prawo wodne i wskazane w rozdziale 3.7. - Obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszary osuwania się mas ziemnych).
Natomiast teren rolny z możliwością wprowadzenia zalesień (LZ) jest stosunkowo mały.
Na terenie tym preferuje się wprowadzenie zalesień, które powiększą położony obok las (teren 4-14.ZL).

5.3.3. Wieś Bielkowo (obejmująca fragment obrębu nr 4 - Lublewo Gdańskie)
Wieś Bielkowo jest miejscowością, którą trudno będzie wydzielić przestrzennie, jako odrębną
jednostkę osadniczą, zwłaszcza od strony wsi Lublewo. Jest to uwarunkowane dotychczasowymi kierunkami polityki przestrzennej gminy określonymi między innymi w obowiązujących na terenie wsi dwóch miejscowymi planach zagospodarowania przestrzennego.
Głównymi elementami, kształtującymi przestrzeń i sposób zagospodarowania wsi, powinny
być nadal trzy obiekty stanowiące dominanty kulturowe, tj. zespół dworsko-folwarczny z
parkiem podworskim w stylu angielskim, wieża kompensacyjna i elektrownia wodna na rzece
Raduni. Podtrzymuje się ideę, wypracowaną w obowiązującym na tym terenie miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego, objęcia strefami ochrony konserwatorskiej zespołu dworsko-folwarcznego i kompleksu elektrowni wodnej Bielkowo, powiększając je jednocześnie o teren założenia parkowo-krajobrazowego, zabudowań hydroelektrowni i zabytkowych budowli inżynierii wodnej na rzece Raduni, łącząc się w ten sposób ze strefą ochrony konserwatorskiej w Kolbudach. Ponadto wskazuje się na konieczność kreowania nowej
zabudowy w kontekście istniejących zabytkowych założeń architektoniczno-inżynierskich
(zespołu podworskiego Bielkowo i zespołu urządzeń hydrotechnicznych na rzece Raduni).
Zachowania wymaga tu ponadto historyczna droga brukowa, biegnąca nad Zbiornikiem Kolbudzkim, wzdłuż jego północno-wschodniego brzegu.
Centrum wsi Bielkowo powinno być zlokalizowane w okolicy krzyżowania się drogi powiatowej relacji Lublewo-Bielkówko z drogą gminną, na wysokości zespołu parkowofolwarcznego. Wskazane jest zaadaptowanie istniejącej tu zabytkowej zabudowy na funkcje
usługowe, ogólnospołeczne, łącznie z wykorzystaniem parku, jako zieleni publicznej.
Wieś Bielkowo, wraz z otaczającymi terenem, prawie cała objęta jest ochroną w ramach Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Raduni.
W ramach wsi Bielkowo wskazuje się następujące tereny zainwestowane i dopuszczone
do zainwestowania:
• tereny przeznaczone dla zabudowy mieszkaniowej (M) - oznaczone symbolami:
4-4.M, 4-5.M, 4-6.M, 4-7.M, 4-8.M, 4-9.M, 4-10.M, 4-11.M,
• teren przeznaczony dla zabudowy mieszkaniowej i zieleni (MZ) - oznaczony symbolem: 4-1.MZ,
• tereny przeznaczone dla zabudowy mieszkaniowej i usług (M/U) - oznaczone symbolami: 4-12.M/U, 4-13.M/U, 4-14.M/U, 4-15.M/U,
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tereny przeznaczone dla usług i zabudowy mieszkaniowej (U/M) - oznaczone symbolami: 4-13.U/M, 4-14.U/M,
• teren przeznaczony dla usług (U) - oznaczony symbolem: 4-3.U,
• tereny przeznaczone dla infrastruktury technicznej (I) - oznaczony symbolem: 4-2.I,
• teren przeznaczony dla zieleni urządzonej i usług (ZP/U) - oznaczony symbolem:
4-4.ZP/U,
• teren przeznaczony dla zieleni urządzonej i usług, z dopuszczeniem zabudowy
mieszkaniowej (ZP/UM) - oznaczony symbolem: 4-1.ZP/UM,
• tereny przeznaczone dla zieleni urządzonej (ZP) - oznaczone symbolami: 4-1.ZP,
4-2.ZP, 4-3.ZP,
• tereny przeznaczone dla zieleni urządzonej i wód powierzchniowych (ZP/W) - oznaczone symbolami: 4-4.ZP/W, 4-12.ZP/W, 4-13.ZP/W,
oraz tereny otwarte:
• tereny rolne (R) - oznaczone symbolami: 4-1.R, 4-2.R,
• tereny rolne i wód powierzchniowych (R/W) - oznaczone symbolami: 4-1.R/W,
4-2.R/W, 4-3.R/W, 4-4.R/W, 4-5.R/W,
• tereny leśne (ZL) - oznaczone symbolami: 4-7.ZL, 4-8.ZL.
•

Tereny przeznaczone dla zabudowy mieszkaniowej (M) to zarówno tereny zainwestowane
i rozpoczętych procesów urbanizacyjnych w zakresie zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej, jak również tereny przeznaczone w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego głównie pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Na terenach: 4-4.M, 4-5.M, 4-6.M, 4-7.M 4-8.M, 4-9.M i 4-11.M przewiduje się zachowanie istniejącej i realizację nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, przy czym dopuszcza się lokalizację nieuciążliwych usług podstawowych w parterach budynków mieszkalnych. Na terenach 4-9.M i 4-10.M, przewiduje się zachowanie istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Ponadto, teren 4-10.M obejmuje obiekty historycznego założenia parkowodworskiego, a teren 4-11.M obejmuje zabudowania mieszkalne przy elektrowni wodnej w
Bielkowie. Obiekty te, jako wpisane do gminnej ewidencji zabytków, objęte są ochroną. Dodatkowo, na terenach 4-9.M i 4-10.M obowiązują ograniczenia związane z ich częściowym
położeniem w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią (wynikające z ustawy Prawo
wodne i wskazane w rozdziale 3.7. - Obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszary osuwania się mas ziemnych).
W obrębie terenu przeznaczonego dla zabudowy mieszkaniowej i zieleni (MZ), z uwagi na
położenie przy granicy lasu i w sąsiedztwie cieków i zbiorników wodnych, możliwa jest realizacja zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o charakterze rezydencjonalnym na dużych
działkach z budynkami maksymalnie odsuniętymi od granicy lasu i wód powierzchniowych.
Tereny przeznaczone dla zabudowy mieszkaniowej i usług (M/U) w Bielkowie obejmują
istniejącą i nowopowstającą zabudowę mieszkalno-usługową. Szczególnie cenna jest dawna
zabudowa wsi folwarcznej na terenie 4-13.M/U, z kilkoma budynkami mieszkalnymi, które
winny być zachowane, a nowa zabudowa powinna swoim charakterem do nich nawiązywać.
Natomiast zabudowa na terenach 4-14.M/U i 4-15.M/U winna pozostać możliwie stonowana
tak, aby nie konkurować z usytuowanymi obok, w granicy terenu 5-2.I budowlami hydrotechnicznymi. Z kolei na terenie 4-12.M/U należy odsunąć zabudowę od granic lasu oraz istnieją-
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cych cieków i zbiorników wodnych (wskazane jest wydzielenie na tym obszarze terenów zieleni urządzonej, z wykorzystaniem wód powierzchniowych).
Tereny przeznaczone dla usług i zabudowy mieszkaniowej (U/M) obejmują w Bielkowie tereny dotychczas niezainwestowane nad Zbiornikiem Kolbudzkim, dopuszczone do zabudowy
i zainwestowania w obowiązującym planie miejscowym (choć dla bardziej ograniczonych
funkcji - usługi oświaty). Na terenach tych możliwa jest realizacja różnego typu usług nieuciążliwych, oraz dopuszcza się - jako uzupełniającą - zabudowę mieszkaniową.
Teren przeznaczony dla usług (U) obejmuje fragment zabytkowego zespołu parkowodworskiego z zabudowaniami pełniącymi funkcje usługowe. Obiekty te należy chronić (patrz
wyżej rozdział 4.7.3.). Przewiduje się tu ponadto możliwość zachowania istniejącej funkcji lub
realizację innego typu usług nieuciążliwych, pod warunkiem zachowania istniejącego układu
przestrzennego zespołu podworskiego Bielkówko. Dodatkowo, na terenie 4-3.U obowiązują
ograniczenia związane z jego częściowym położeniem w obszarze szczególnego zagrożenia
powodzią (wynikające z ustawy Prawo wodne i wskazane w rozdziale 3.7. - Obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszary osuwania się mas ziemnych).
Teren przeznaczony dla infrastruktury technicznej (I) obejmuje obszar istniejącej elektrowni wodnej, wraz z zabudowaniami, oraz istniejący rurociąg chroniony wałem ziemnym,
biegnący od Zbiornika Kolbudzkiego do elektrowni wodnej w Bielkowie. Na terenie tym nakazuje się zachowanie i ochronę zabytkowych obiektów i urządzeń hydroenergetycznych oraz
istniejącego zagospodarowania terenu w postaci wału ziemnego (patrz wyżej rozdział 4.7.3.).
W ramach uzupełnienia istniejącego zagospodarowania postuluje się realizację zieleni niskiej. Dodatkowo, na terenie 4-2.I obowiązują ograniczenia związane z jego częściowym położeniem w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią (wynikające z ustawy Prawo wodne i wskazane w rozdziale 3.7. - Obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszary
osuwania się mas ziemnych).
Teren przeznaczony dla zieleni urządzonej i usług (ZP/U) we wsi Bielkowo obejmuje niewielki, niezabudowany teren przy drodze powiatowej z Lublewa do Bielkówka. Na terenie
4-4.ZP/U dopuszcza się lokalizację usług nieuciążliwych w otoczeniu zieleni.
Teren przeznaczony dla zieleni urządzonej i usług, z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej (ZP/UM) we wsi Bielkowo obejmuje zabytkowy zespół dworsko-folwarczny z parkiem, na którym nakazuje się zachowanie i ochronę obiektów zespołu, jego układu i historycznego drzewostanu (patrz wyżej rozdział 4.7.3.). Na terenie tym możliwa jest realizacja
zarówno zespołu usługowego w zieleni parkowej, jak i usług publicznych lub ogólnodostępnych w otoczeniu parku publicznego. Ponadto dopuszcza się tu także funkcję mieszkalną.
Terenami przeznaczonymi dla zieleni urządzonej (ZP) są obszary położone nad Zbiornikiem Kolbudzkim (4-1.ZP), rurociągiem do elektrowni wodnej, chronionym wałem ziemnym
(4-2.ZP) oraz obejmują zabytkowe założenie parkowe należące do zespołu parkowodworskiego (4-3.ZP) nad Radunią (patrz wyżej rozdział 4.7.3.). Tereny zieleni urządzonej
powinny stanowić zieleń ogólnodostępną w postaci parków. Dodatkowo na terenie 4-3.ZP
nakazuje się ochronę i zachowanie historycznego drzewostanu i układu przestrzennego założenia parkowego, jednocześnie na terenie 4-3.ZP obowiązują ograniczenia związane z jego częściowym położeniem w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią (wynikające z
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ustawy Prawo wodne i wskazane w rozdziale 3.7. - Obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszary osuwania się mas ziemnych).
Tereny przeznaczone dla zieleni urządzonej i wód powierzchniowych (ZP/W) obejmują
tereny zieleni położone wzdłuż cieków i wokół zbiorników wodnych. Obszary te powinny docelowo stanowić ogólnodostępne tereny zieleni o funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej, zapewniające jednocześnie dostęp do terenów wód. Nakazuje się również ochronę występujących w ich obrębie zbiorników oraz cieków wodnych. Na terenie 4-4.ZP/W planowana jest
ponadto budowa zbiorników retencyjnych (wg Ogólnej koncepcji uporządkowania gospodarki
wodami opadowymi i roztopowymi na terenie Gminy Kolbudy).
Tereny rolne (R) we wsi Bielkowo objęto zakazem zabudowy, w celu zapewnienia ochrony
ekspozycji zespołu dworsko-parkowego z folwarkiem i budowli hydrotechnicznych, który nie
dotyczy możliwości realizacji sieci i obiektów infrastruktury technicznej (w tym z zakresu telekomunikacji).
Tereny rolne i wód powierzchniowych (R/W) we wsi Bielkowo obejmują cenną pod względem przyrodniczym i krajobrazowym dolinę rzeki Raduni, która powinna być bezwzględnie
wyłączona z możliwości zabudowy. Zakaz zabudowy nie dotyczy jednak możliwości realizacji
obiektów związanych z gospodarką wodną oraz realizacji sieci i obiektów infrastruktury technicznej (w tym z zakresu telekomunikacji). Dodatkowo, na terenach 4-1.R/W, 4-2.R/W,
4-3.R/W, 4-4.R/W i 4-5.R/W obowiązują ograniczenia związane z ich częściowym położeniem w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią (wynikające z ustawy Prawo wodne i
wskazane w rozdziale 3.7. - Obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszary osuwania się mas ziemnych).
Tereny leśne (ZL) obejmują zaś malownicze kompleksy leśne położone nad rzeką Radunią.
Są to obszary przeznaczone na potrzeby gospodarki leśnej. Tereny 4-7.ZL i 4-8.ZL znajdują
się w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Raduni. Dodatkowo, na terenach
tych obowiązują ograniczenia związane z ich częściowym położeniem w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią (wynikające z ustawy Prawo wodne i wskazane w rozdziale 3.7. Obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszary osuwania się mas ziemnych).

5.3.4. Wieś Bielkówko oraz przysiółki Żmijewo i Miechucińskie Chrusty (obręb nr 7 - Bielkówko)
Proponowane kierunki kształtowania struktury przestrzennej i funkcjonalnej wsi Bielkówko
mają na celu zachowanie wiejskiego charakteru miejscowości (zabudowy, krajobrazu), mocno zagrożonego nadmiernym rozwojem współczesnej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej powstającej w sposób rozproszony.
Zasięg dotychczasowych terenów przeznaczonych pod zainwestowanie we wsi określa obowiązujący na tym terenie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W niniejszym
Studium, po przeanalizowaniu wydanych decyzji o warunkach zabudowy i pozwoleń na budowę oraz wniosków mieszkańców gminy, wprowadzono dodatkowo nowe tereny pod zabudowę - głównie w południowej części wsi.
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Wyznaczając kierunki rozwoju przestrzennego wsi uwzględniono ustalenia gminnego programu opieki nad zabytkami oraz obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, które wskazują na konieczność utrzymania terenów niezabudowanych na
wjeździe i wyjeździe do wsi z kierunku Bielkowa i Straszyna oraz zachowania, w dużej mierze zachowanego, historycznego układu ruralistycznego Bielkówka, a także rewaloryzacji
zabytkowej zabudowy zagrodowej (patrz wyżej rozdział 4.7.4.). Podtrzymuje się ustaloną w
planie strefę ochrony konserwatorskiej, obejmującą centralną część wsi wraz z jej ulicową
zabudową, przy czym proponuje się jej nieznacznie powiększenie na północny-zachód o tereny kolejowe. Ustanowienie strefy konserwatorskiej ma na celu między innymi wprowadzenie wymogu kształtowania nowej zabudowy w sposób nawiązujący do linii zabudowy, skali
gabarytów, usytuowania i formy dachu istniejącej zabudowy wiejskiej, a także zachowania
historycznego planu wsi wraz z układem ulic oraz czytelności granic historycznej zwartej zabudowy wiejskiej.
Wielodrożnicowy układ wsi Bielkówko pozwala na wskazanie, jako centrum wsi rejonu krzyżowania się trzech dróg: drogi powiatowej oraz dwóch dróg gminnych, prowadzących do
Pręgowa i Lisewca.
Należy podkreślić, że zarówno dla przysiółka Żmijewo, jak i Miechucińskie Chrusty winno się
sporządzić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który pozwoli na uporządkowane kształtowanie zabudowy. Obecnie, przebiega ona chaotycznie, głównie w oparciu o instrument decyzji o warunkach zabudowy. Jedynie na obszarze przysiółka Miechucińskie Chrusty obowiązują dwa miejscowe plany obejmujące po jednej działce budowlanej.
W ramach wsi Bielkówko wskazuje się następujące tereny zainwestowane i dopuszczone
do zainwestowania:
• tereny przeznaczone dla zabudowy mieszkaniowej (M) - oznaczone symbolami:
7-8.M, 7-9.M, 7-10.M, 7-11.M, 7-12.M, 7-13.M, 7-14.M, 7-15.M, 7-16.M, 7-17.M, 718.M, 7-19.M, 7-20.M, 7-21.M, 7-22.M, 7-23.M, 7-24.M, 7-25.M,
• teren przeznaczony dla zabudowy mieszkaniowej i zieleni (MZ) - oznaczony symbolem: 7-1.MZ,
• tereny przeznaczone dla zabudowy mieszkaniowej i usług (M/U) - oznaczone symbolami: 7-4.M/U, 7-5.M/U, 7-6.M/U, 7-7.M/U, 7-8.M/U, 7-9.M/U, 7-10.M/U, 7-11.M/U,
7-12.M/U, 7-13.M/U, 7-14.M/U,
• tereny przeznaczone dla zabudowy zagrodowej (RM) - oznaczone symbolami:
7-1.RM, 7-2.RM, 7-3.RM,
• tereny przeznaczone dla usług (U) - oznaczone symbolami: 7-1.U, 7-2.U,
• teren przeznaczony dla obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i
ogrodniczych, chowu i hodowli zwierząt oraz dla usług (RU/U) - oznaczony symbolem: 7-1.RU/U,
• teren przeznaczony dla aktywizacji gospodarczej (AG) - oznaczony symbolem:
7-1.AG,
• teren przeznaczony dla zieleni urządzonej (ZP) - oznaczony symbolem: 7-1.ZP,
• tereny przeznaczone dla zieleni urządzonej i wód powierzchniowych (ZP/W) - oznaczone symbolami: 7-1.ZP/W, 7-2.ZP/W,
• teren zamknięty - kolejowy (TZ) - oznaczony symbolem: 7-1.TZ,
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oraz tereny otwarte:
• tereny rolne (R) - oznaczone symbolami: 7-1.R, 7-2.R, 7-3.R, 7-4.R, 7-5.R, 7-6.R,
7-22.R, 7-23.R,
• tereny rolne i wód powierzchniowych (R/W) - oznaczone symbolami: 7-1.R/W,
7-2.R/W, 7-3.R/W, 7-7.R/W, 7-8.R/W,
• tereny leśne (ZL) - oznaczone symbolami: 7-1.ZL, 7-2.ZL, 7-3.ZL, 7-4.ZL, 7-5.ZL,
7-6.ZL, 7-7.ZL, 7-11.ZL,
• teren rolny z możliwością wprowadzenia zalesień (LZ) - oznaczony symbolem:
7-3.LZ.
Na terenach przeznaczonych dla zabudowy mieszkaniowej (M) przewiduje się zachowanie
istniejącej i realizację nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Dopuszcza się lokalizację w parterach budynków mieszkalnych nieuciążliwych usług podstawowych.
W obrębie terenu przeznaczonego dla zabudowy mieszkaniowej i zieleni (MZ), położonego w malowniczej okolicy doliny rzeki Raduni, przewiduje się lokalizację zabudowy rezydencjonalnej na działkach o dużej powierzchni, przy czym na terenie tym (ze względu na położenie w Obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny Raduni) obowiązuje zakaz zabudowy w
pasie szerokości 100 m od linii brzegowej Raduni, który nie dotyczy realizacji sieci i obiektów
infrastruktury technicznej (w tym z zakresu telekomunikacji). Dodatkowo, na terenie 7-1.MZ
obowiązują ograniczenia związane z jego częściowym położeniem w obszarze szczególnego
zagrożenia powodzią (wynikające z ustawy Prawo wodne i wskazane w rozdziale 3.7. - Obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszary osuwania się mas ziemnych).
Tereny przeznaczone dla zabudowy mieszkaniowej i usług (M/U) znajdują się w centrum
wsi Bielkówko, wzdłuż drogi powiatowej oraz w części południowo-wschodniej. Na terenach:
7-4.M/U, 7-6.M/U, 7-7.M/U, 7-8.M/U, 7-9.M/U, 7-10.M/U, 7-11.M/U, 7-13.M/U, 7-14.M/U dopuszcza się możliwość zachowania istniejącej zabudowy zagrodowej, wraz z jej rozbudową,
a także adaptacją na cele mieszkaniowe, rekreacji indywidualnej i agroturystyki. Ponadto na
wszystkich terenach M/U możliwa jest realizacja zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
mieszkaniowo-usługowej i wydzielonych usług nieuciążliwych.
Tereny przeznaczone dla zabudowy zagrodowej (RM) położone są w północnej części wsi.
W obrębie terenów RM przewiduje się przede wszystkim zachowanie i rozbudowę istniejącej
zabudowy zagrodowej (7-1.RM, 7-2.RM) oraz lokalizację nowej (7-3.RM). Dopuszcza się
wykorzystanie terenów RM na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, rekreacji
indywidualnej lub agroturystyki.
Tereny przeznaczone dla usług (U) obejmują istniejąca szkołę (teren 7-2.U) oraz niewielki
teren niezabudowany w północno-wschodniej części wsi (7-1.U).
Teren przeznaczony dla obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i
ogrodniczych, chowu i hodowli zwierząt oraz dla usług (RU/U) obejmuje obszar istniejącej stadniny koni. Na terenie RU/U wymagane jest zachowanie wszelkich ustaleń związanych z, obejmującą zachodnią część tego obszaru, strefą ochrony pośredniej powierzchniowego ujęcia wody „Straszyn” (obejmujących m.in. zakaz lokalizowania w tej strefie ferm
chowu i hodowli zwierząt). Na terenie tym dopuszcza się realizację obiektów służących do
obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, związanych z
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chowem i hodowlą zwierząt (dopuszczonych jedynie poza strefą ochrony ujęcia wody) oraz
usług, w postaci budynków produkcyjnych, gospodarczych, inwentarskich i magazynowych,
a także - jako funkcji towarzyszącej - obiektów usługowych (w tym hotelarskich) oraz zabudowy mieszkalnej i związanej z agroturystyką.
Teren przeznaczony dla aktywizacji gospodarczej (AG), położony we wschodniej części
wsi, obejmuje obszar istniejącego Browaru „Amber”. W ramach tego terenu możliwa jest dalsza realizacja obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz usług, przy czym nakłada
się jednocześnie obowiązek izolowania terenu aktywizacji gospodarczej od położonych w
sąsiedztwie terenów mieszkaniowych, między innymi przez wprowadzenie zieleni izolacyjnej
lub środków technicznych ograniczających lub eliminujących uciążliwość działalności usługowej i przemysłowej. W ramach terenu AG należy zapewnić odbiór i oczyszczanie wód
deszczowych i roztopowych (zgodnie z Ogólną koncepcją uporządkowania gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie Gminy Kolbudy).
Teren przeznaczony dla zieleni urządzonej (ZP) wynika z ustaleń obowiązujące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W jego obrębie przewiduje się realizację ogólnodostępnej zieleni rekreacyjno-wypoczynkowej.
Tereny przeznaczone dla zieleni urządzonej i wód powierzchniowych (ZP/W) obejmują
tereny położone wzdłuż niewielkiego cieku wodnego (7-2.ZP/W) oraz wokół oczka wodnego
(7-1.ZP/W). Obszary te powinny stanowić ogólnodostępne tereny zieleni o funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej. Nakazuje się jednocześnie ochronę zbiornika wodnego na terenie
7-1.ZP/W oraz cieku na terenie 7-2.ZP/W.
Teren zamknięty - kolejowy (TZ) obejmuje fragment linii kolejowej relacji Pruszcz Gdański Kartuzy - Lębork. W jego granicach znajdują się, wpisane do gminnej ewidencji zabytków,
budynki dworca kolejowego i inne budynki kolejowe.
Na terenach rolnych (R) przewiduje się kontynuację dotychczasowego użytkowania rolniczego. Natomiast tereny: 7-1.R, 7-2.R, 7-3.R, 7-4.R, 7-6.R - w celu zachowania prawidłowej
ekspozycji historycznej zabudowy wiejskiej, zabytkowej linii kolejowej, malowniczej doliny
rzeki Raduni i zabytkowego parku podworskiego - wyłącza się z możliwości zabudowy, z wyjątkiem realizacji sieci i obiektów infrastruktury technicznej (w tym z zakresu telekomunikacji).
Na terenie 7-23.R oraz na północnym fragmencie terenu 7-22.R dopuszcza się lokalizację
zabudowy zagrodowej, pod warunkiem, że powierzchnia gospodarstwa rolnego związanego
z tą zabudową przekracza średnią powierzchnię gospodarstwa rolnego w gminie Kolbudy.
Natomiast na terenie 7-5.R dopuszcza się powiększenie obszaru zabudowy terenu 7-15.M,
pod warunkiem przestrzegania (ze względu na położenie w Obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny Raduni) zakazu zabudowy w pasie szerokości 100 m od linii brzegowej Raduni.
Na terenach R dopuszcza się również uwzględnienie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, powstających na tych terenach, w oparciu o decyzje o warunkach zabudowy, nowych obiektów. Dodatkowo, na terenach 7-3.R, 7-4.R i 7-6.R obowiązują ograniczenia związane z ich częściowym położeniem w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią (wynikające z ustawy Prawo wodne i wskazane w rozdziale 3.7. - Obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszary osuwania się mas ziemnych).
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W ramach terenów rolnych i wód powierzchniowych (R/W) wyróżnić można tereny
7-7.R/W i 7-8.R/W obejmujące dolinki cieków oraz tereny 7-1.R/W, 7-2.R/W i 7-3.R/W, obejmujące cenną pod względem przyrodniczym i krajobrazowym dolinę rzeki Raduni, która powinna być bezwzględnie wyłączona z możliwości zabudowy. Zakaz zabudowy nie dotyczy
jednak możliwości realizacji obiektów związanych z gospodarką wodną oraz realizacji sieci i
obiektów infrastruktury technicznej (w tym z zakresu telekomunikacji). Dodatkowo, na terenach 7-1.R/W, 7-2.R/W i 7-3.R/W obowiązują ograniczenia związane z ich częściowym położeniem w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią (wynikające z ustawy Prawo wodne i
wskazane w rozdziale 3.7. - Obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszary osuwania się mas ziemnych).
Tereny leśne (ZL) obejmują kompleksy leśne położone nad rzeką Radunią (tereny 7-1.ZL,
7-2.ZL, 7-7.ZL) oraz wśród terenów rolnych (tereny 7-3.ZL, 7-4.ZL, 7-5.ZL, 7-6.ZL, 7-11.ZL).
Są to tereny przeznaczone na potrzeby gospodarki leśnej. Dodatkowo, na terenach 7-1.ZL,
7-2.ZL i 7-7.ZL obowiązują ograniczenia związane z ich częściowym położeniem w obszarze
szczególnego zagrożenia powodzią (wynikające z ustawy Prawo wodne i wskazane w rozdziale 3.7. - Obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszary osuwania się mas
ziemnych).
Teren rolny z możliwością wprowadzenia zalesień (LZ) obejmuje niewielki obszar, który
jest użytkowany rolniczo i leży przy granicy lasu. Teren ten został wyłączony z zabudowy, z
wyjątkiem realizacji sieci i obiektów infrastruktury technicznej (w tym z zakresu telekomunikacji). Wskazane jest jego zalesienie.

W ramach przysiółka Żmijewo wskazuje się następujące tereny zainwestowane i dopuszczone do zainwestowania:
• tereny przeznaczone dla zabudowy mieszkaniowej (M) - oznaczone symbolami:
7-26.M, 7-27.M, 7-28.M, 7-29.M,
• tereny przeznaczone dla zabudowy mieszkaniowej i usług (M/U) - oznaczone symbolami: 7-15.M/U, 7-16.M/U, 7-17.M/U, 7-18.M/U,
• teren przeznaczony dla zieleni urządzonej i wód powierzchniowych (ZP/W) - oznaczony symbolem: 7-3.ZP/W,
• teren przeznaczony dla infrastruktury technicznej (I) - oznaczony symbolem: 7-1.I,
oraz tereny otwarte:
• tereny rolne (R) - oznaczone symbolami: 7-22.R, 7-24.R,
• tereny leśne (ZL) - oznaczone symbolami: 7-12.ZL, 7-13.ZL, 7-14.ZL.
Na terenach przeznaczonych dla zabudowy mieszkaniowej (M) przewiduje się przede
wszystkim realizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, a jedynie na terenie 7-26.M
dopuszcza się dodatkowo zachowanie i rozbudowę istniejącej zabudowy zagrodowej, z możliwością jej adaptacji dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, rekreacji indywidualnej i
agroturystyki. Na terenach M dopuszcza się ponadto lokalizację w parterach budynków
mieszkalnych nieuciążliwych usług podstawowych.
Tereny przeznaczone dla zabudowy mieszkaniowej i usług (M/U) obejmują zarówno tereny niezainwestowane, jak i rozpoczętych procesów inwestycyjnych. Na terenach M/U możli-
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wa jest zarówno realizacja zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, mieszkaniowousługowej i wydzielonych usług nieuciążliwych.
Teren przeznaczony dla zieleni urządzonej i wód powierzchniowych (ZP/W) obejmuje dolinę małego cieku wodnego, znajdującego się we wschodniej części przysiółka, pośród planowanej zabudowy mieszkaniowej. Obszar ten powinien stanowić ogólnodostępny teren zieleni o funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej. Na terenie 7-3.ZP/W planowana jest ponadto budowa zbiornika retencyjnego (wg Ogólnej koncepcji uporządkowania gospodarki wodami
opadowymi i roztopowymi na terenie Gminy Kolbudy).
Teren przeznaczony dla infrastruktury technicznej (I) obejmuje istniejące ujęcie wody.
Tereny rolne (R) przeznacza się na cele gospodarki rolnej. Na terenie 7-24.R dopuszcza się
lokalizację zabudowy zagrodowej, pod warunkiem, że powierzchnia gospodarstwa rolnego
związanego z tą zabudową przekracza średnią powierzchnię gospodarstwa rolnego w gminie
Kolbudy. Natomiast na przeważającej części terenu 7-22.R ustala się zakaz zabudowy. Zakaz ten nie dotyczy realizacji sieci i obiektów infrastruktury technicznej (w tym z zakresu telekomunikacji). Na terenach rolnych dopuszcza się niemniej uwzględnienie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, powstających na tym obszarze, w oparciu o decyzje
o warunkach zabudowy, nowych obiektów.
Tereny leśne (ZL) przeznaczone są na potrzeby gospodarki leśnej i obejmują położne na terenie przysiółka niewielkie lasy.

W ramach przysiółka Miechucińskie Chrusty wskazuje się następujące tereny zainwestowane i dopuszczone do zainwestowania:
• tereny przeznaczone dla zabudowy mieszkaniowej (M) - oznaczone symbolami:
7-1.M, 7-2.M, 7-3.M, 7-4.M, 7-5.M, 7-6.M, 7-7.M,
• tereny przeznaczone dla zabudowy mieszkaniowej i usług (M/U) - oznaczone symbolami: 7-1.M/U, 7-2.M/U, 7-3.M/U,
• teren przeznaczony dla zabudowy zagrodowej (RM) - oznaczony symbolem: 7-4.RM,
• tereny przeznaczone do powierzchniowej eksploatacji surowców pospolitych (PG) oznaczone symbolami: 7-1.PG, 7-2.PG,
• teren zamknięty - kolejowy (TZ) - oznaczony symbolem: 7-1.TZ,
oraz tereny otwarte:
• tereny rolne (R) - oznaczone symbolami: 7-7.R, 7-8.R, 7-9.R, 7-10.R, 7-11.R, 7-12.R,
7-13.R, 7-14.R, 9-15.R, 7-16.R, 7-17.R, 7-18.R, 7-19.R, 7-20.R, 7-21.R,
• tereny rolne i wód powierzchniowych (R/W) - oznaczone symbolami: 7-4.R/W,
7-5.R/W, 7-6.R/W,
• tereny leśne (ZL) - oznaczone symbolami: 7-8.ZL, 7-9.ZL, 7-10.ZL,
• tereny rolne z możliwością wprowadzenia zalesień (LZ) - oznaczone symbolami:
7-1.LZ, 7-2.LZ.
Na terenach przeznaczonych dla zabudowy mieszkaniowej (M) znajduje się obecnie zarówno zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, jak i zagrodowa. Dodatkowo, na terenie
7-1.M obowiązują ograniczenia związane z jego częściowym położeniem w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią (wynikające z ustawy Prawo wodne i wskazane w rozdziale
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3.7. - Obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszary osuwania się mas ziemnych).
W ramach terenów przeznaczonych na zabudowę mieszkaniową i usługi (M/U) wyróżnić
można te tereny, na których przewiduje się z zakresu zabudowy mieszkaniowej, lokalizację
wyłącznie zabudowy jednorodzinnej (7-1.M/U, 7-2.M/U), oraz teren, dla którego w zakresie
zabudowy mieszkaniowej ustala się możliwość realizacji zarówno zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, jak i zagrodowej (7-3.M/U). Obok zabudowy mieszkaniowej, która powinna
pełnić funkcję dominującą, na terenach M/U dopuszcza się również lokalizację usług nieuciążliwych.
Teren przeznaczony dla zabudowy zagrodowej (RM) obejmuje pojedynczą zagrodę. Dopuszcza się zarówno zachowanie i rozbudowę istniejących obiektów, jak i adaptację ich na
potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Tereny przeznaczone do powierzchniowej eksploatacji surowców pospolitych (PG)
obejmują tereny i obszary górnicze objęte koncesjami na wydobywanie kopalin. Ustala się na
nich powierzchniową eksploatację surowców pospolitych, takich jak piasek i żwir.
Teren zamknięty - kolejowy (TZ) obejmuje fragment linii kolejowej relacji Pruszcz Gdański Kartuzy - Lębork.
Na terenach rolnych (R) przewiduje się przede wszystkim utrzymanie użytkowania rolniczego. Na terenach 7-7.R, 7-8.R, 7-16.R i 7-17.R, w celu ochrony ekspozycji zabytkowej linii kolejowej i malowniczej doliny rzeki Raduni, oraz na terenach 7-19.R i 7-21.R, w celu zachowania cieku wodnego, wprowadza się zakaz zabudowy, który nie dotyczy możliwości realizacji sieci i obiektów infrastruktury technicznej (w tym z zakresu telekomunikacji). Na pozostałych terenach dopuszcza się lokalizację zabudowy zagrodowej, pod warunkiem, że powierzchnia gospodarstwa rolnego związanego z tą zabudową przekracza średnią powierzchnię gospodarstwa rolnego w gminie Kolbudy. Na terenach rolnych dopuszcza się także
uwzględnienie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, powstających na
tym obszarze, w oparciu o decyzje o warunkach zabudowy, nowych obiektów. Natomiast na
terenie 7-16.R dopuszcza się wprowadzenie zalesień. Dodatkowo, na terenie 7-17.R obowiązują ograniczenia związane z jego częściowym położeniem w obszarze szczególnego
zagrożenia powodzią (wynikające z ustawy Prawo wodne i wskazane w rozdziale 3.7. - Obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszary osuwania się mas ziemnych).
Na terenach rolnych i wód powierzchniowych (R/W), które obejmują dolinkę cieku wodnego stanowiącego dopływ Raduni, ustala się bezwzględny zakaz zabudowy w celu zapewnienia ochrony jego walorów przyrodniczych i krajobrazowych. Zakaz zabudowy nie dotyczy
jednak możliwości realizacji obiektów związanych z gospodarką wodną oraz realizacji sieci i
obiektów infrastruktury technicznej (w tym z zakresu telekomunikacji). Dodatkowo, na terenie
7-4.R/W obowiązują ograniczenia związane z jego częściowym położeniem w obszarze
szczególnego zagrożenia powodzią (wynikające z ustawy Prawo wodne i wskazane w rozdziale 3.7. - Obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszary osuwania się mas
ziemnych).
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Tereny leśne (ZL) przeznaczone są na potrzeby gospodarki leśnej. Obejmują jeden las położony na wzgórzu (7-10.ZL) oraz dwa niewielkie kompleksy leśne. Dodatkowo, na terenie
7-8.ZL obowiązują ograniczenia związane z jego częściowym położeniem w obszarze
szczególnego zagrożenia powodzią (wynikające z ustawy Prawo wodne i wskazane w rozdziale 3.7. - Obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszary osuwania się mas
ziemnych).
Tereny rolne z możliwością wprowadzenia zalesień (LZ) obejmują znaczny obszar pogórniczy, który należy przeznaczyć pod zalesienie, tym samym określając kierunek jego rekultywacji (7-2.LZ) oraz były teren kolejowy (7-1.LZ), który jest niezagospodarowany. Oba położone są przy granicach lasów. Tereny te zostały wyłączone z zabudowy, z wyjątkiem możliwości realizacji sieci i obiektów infrastruktury technicznej (w tym z zakresu telekomunikacji).
Wskazane jest ich zalesienie.

5.3.5. Wieś Buszkowy Górne i Dolne (obręb nr 12 - Buszkowy Górne)
Buszkowy Górne i Dolne należą do jednych z cenniejszych pod względem kulturowym i
urbanistycznym osad wiejskich w gminie Kolbudy. Wyróżnia je malownicze położenie, rozległe panoramy widokowe oraz czytelny układ urbanistyczny z podziałem na Buszkowy Górne,
z cenną zabudową ulicową, oraz Dolne, z zespołem podworski i zabudową reprezentującą
przykład kolonii folwarcznej. W związku z tym kierunki zagospodarowania przestrzennego
winny, zgodnie z obowiązującym gminnym programem opieki nad zabytkami, umożliwić zachowanie, a także rewaloryzację tych cennych walorów (patrz wyżej rozdział 4.7.5.).
Historyczną części wsi ulicowej w Buszkach Górnych, w której dominuje zabudowa zagrodowa i zlokalizowana jest szkoła wiejska, objęto strefą ochrony konserwatorskiej. Część
wschodnia tego obszaru, w okolicy szkoły i na zakolu głównej drogi przechodzącej przez
miejscowość, powinna pełnić rolę centrum wsi.
W Buszkach Dolnych wprowadzono strefę ochrony konserwatorskiej obejmującą założenie dworsko-folwarczne z parkiem i cmentarzem ewangelickim. Nowa zabudowa powinna
być kształtowana w sposób nawiązujący do charakteru, formy i skali istniejącej zabudowy historycznej.
Działaniom rehabilitacyjnym (rewaloryzacyjnym) w tych wsiach powinny podlegać: w
miejscowości Buszkowy Górne przede wszystkim tereny zabudowy zagrodowej i stary cmentarz ariański, w jej zachodniej części, zaś we wsi Buszkowy Dolne cały zespół pofolwarczny
wraz z założeniem parkowym oraz stary cmentarz ewangelicki. Działań integracyjnych wymaga zespół popegeerowskiej zabudowy wielorodzinnej.
Najważniejszym instrumentem pozwalającym na uporządkowanie chaotycznie powstającej
zabudowy oraz zachowanie walorów historycznych i krajobrazowych w Buszkowach będzie
plan miejscowy, którym należy obowiązkowo objąć tereny obu wsi, łącznie z obszarami
otwartymi.
W ramach wsi Buszkowy Górne wskazuje się następujące tereny zainwestowane i dopuszczone do zainwestowania:
• tereny przeznaczone dla zabudowy mieszkaniowej (M) - oznaczone symbolami:
12-1.M, 12-2.M, 12-3.M,
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tereny przeznaczone dla zabudowy mieszkaniowej i zieleni (MZ) - oznaczone symbolami: 12-1.MZ, 12-2.MZ, 12-3.MZ, 12-4.MZ,
• tereny przeznaczone dla zabudowy mieszkaniowej i usług (M/U) - oznaczone symbolami: 12-1.M/U, 12-2.M/U, 12-3.M/U, 12-4.M/U, 12-5.M/U, 12-6.M/U, 12-7.M/U,
• tereny przeznaczone dla zabudowy zagrodowej (RM) - oznaczone symbolami:
12-1.RM, 12-2.RM, 12-3.RM, 12-4.RM,
• tereny przeznaczone dla zabudowy zagrodowej i usług (RM/U) - oznaczone symbolami: 12-1.RM/U, 12-2.RM/U, 12-3.RM/U, 12-4.RM/U,
• teren przeznaczony dla usług (U) - oznaczony symbolem: 12-1.U,
• teren przeznaczony dla obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych
i ogrodniczych, chowu i hodowli zwierząt oraz dla usług (RU/U) - oznaczony symbolem: 12-1.RU/U,
• teren przeznaczony dla zieleni urządzonej i usług (ZP/U) - oznaczony symbolem:
12-1.ZP/U,
• teren nieczynnego cmentarza historycznego przeznaczonego do zachowania i
ochrony (ZPc) - oznaczony symbolem: 12-1.ZPc,
• tereny przeznaczone na place publiczne (KP) - oznaczone symbolami: 12-1.KP,
12-2.KP,
oraz tereny otwarte:
• tereny rolne (R) - oznaczone symbolami: 12-1.R, 12-2.R, 12-3.R, 12-4.R, 12-5.R,
12-6.R, 12-7.R, 12-8.R, 12-9.R, 12-10.R, 12-11.R, 12-12.R, 12-13.R, 12-14.R,
12-15.R, 12-16.R, 12-17.R, 12-18.R,
• tereny rolne i wód powierzchniowych (R/W) - oznaczone symbolami: 12-1.R/W,
12-2.R/W, 12-3.R/W, 12-4.R/W, 12-5.R/W, 12-6.R/W, 12-7.R/W, 12-8.R/W, 12-9.R/W,
12-10.R/W,
• tereny leśne (ZL) - oznaczone symbolami: 12-1.ZL, 12-2.ZL, 12-3.ZL, 12-4.ZL,
12-5.ZL, 12-6.ZL, 12-7.ZL, 12-8.ZL, 12-9.ZL, 12-10.ZL, 12-11.ZL, 12-12.ZL,
12-13.ZL, 12-14.ZL, 12-15.ZL, 12-16.ZL, 12-17.ZL,
• tereny leśne i wód powierzchniowych (ZL/W) - oznaczone symbolami: 12-1.ZL/W,
12-2.ZL/W, 12-3.ZL/W, 12-4.ZL/W.
•

Na terenach przeznaczonych dla zabudowy mieszkaniowej (M) przewiduje się realizację
wyłącznie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, przy czym dopuszcza się lokalizację
nieuciążliwych usług podstawowych w parterach budynków mieszkalnych. Są to zarówno tereny zainwestowane i rozpoczętych procesów urbanizacyjnych w zakresie budownictwa jednorodzinnego.
W ramach terenów przeznaczonych dla zabudowy mieszkaniowej i zieleni (MZ) należy wyróżnić tereny 12-3.MZ i 12-4.MZ, na których ustala się realizację zabudowy rezydencjonalnej, zaś na terenach 12-1.MZ i 12-2.MZ lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
z wydzielonymi terenami zieleni (przy granicy lasu oraz wzdłuż cieków) lub zabudowy mieszkaniowej o charakterze rezydencjonalnym na dużych działkach z budynkami maksymalnie
odsuniętymi od granicy lasu, cieków i dolin.
W ramach terenów przeznaczonych dla zabudowy mieszkaniowej i usług (M/U) wskazuje
się na terenach: 12-1.M/U, 12-2.M/U, 12-4.M/U, 12-5.M/U, 12-6.M/U oraz - zgodnie z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - w obrębie te-
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renu 12-3.M/U realizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, mieszkaniowo-usługowej
i wydzielonych usług nieuciążliwych. Natomiast na terenie 12-7.M/U, położonym przy wjeździe do wsi dopuszcza się dodatkowo zachowanie i rozbudowę istniejącej zabudowy zagrodowej. Ponadto na terenie 12-1.M/U zabudowę mieszkaniową należy maksymalnie odsunąć
od terenu 12-1.RU/U z uwagi na uciążliwości odorowe.
Na terenach przeznaczonych dla zabudowy zagrodowej (RM) przewiduje się zachowanie, z
możliwością rozbudowy istniejącej zabudowy zagrodowej. W ramach terenów RM możliwa
jest także lokalizacja zabudowy związanej z agroturystyką i wykorzystania zabudowy na potrzeby rekreacji indywidualnej lub zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. W granicach terenu 12-4.RM dopuszczona jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Tereny przeznaczone dla zabudowy zagrodowej i usług (RM/U) położone są w centralnej,
pierwotnej części wsi. W ich obrębie przewiduje się przede wszystkim zachowanie istniejącej
zabudowy zagrodowej z możliwością uzupełnienia luk. Dopuszcza się lokalizowanie budynków jednorodzinnych i wykorzystanie terenów RM na potrzeby rekreacji indywidualnej lub
agroturystyki. Na tych terenach można również realizować zabudowę mieszkaniowousługową i odrębne usługi nieuciążliwe. Nowa zabudowa winna tu jednak obowiązkowo nawiązywać swoim charakterem do zachowanej zabudowy zagrodowej (patrz wyżej rozdział
4.7.5.).
Na terenie przeznaczonym dla usług (U) obowiązuje zachowanie istniejącego budynku
szkoły (patrz wyżej rozdział 4.7.5.), z możliwością jego adaptacji na inne usługi nieuciążliwe
a także towarzyszącą funkcję mieszkaniową. Wskazane są tu usługi wzmacniające centrotwórczy charakter tego miejsca we wsi.
Teren przeznaczony dla obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i
ogrodniczych, chowu i hodowli zwierząt oraz dla usług (RU/U) obejmuje obszar istniejącej fermy zwierzęcej, położonej w zachodniej części wsi. Na terenie tym dopuszcza się realizację obiektów służących do obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i
ogrodniczych oraz związanych z chowem i hodowlą zwierząt, w postaci budynków produkcyjnych, gospodarczych, inwentarskich i magazynowych, a także obiektów usługowych, jako
funkcji towarzyszącej, oraz realizację towarzyszącej zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej.
Teren przeznaczony dla zieleni urządzonej i usług (ZP/U) obejmuje niewielki teren, położony wokół cmentarza ariańskiego. Teren ten winien być zagospodarowany zielenią a działalność usługowa powinna pełnić funkcję uzupełniającą i należeć do usług nieuciążliwych.
Zabudowę należy lokalizować przy drodze gminnej.
Terenem nieczynnego cmentarza historycznego przeznaczonego do zachowania i
ochrony (ZPc) jest obszar dawnego cmentarza ariańskiego, położonego w zachodniej części wsi, na którym należy zachować i objąć ochroną zabytkowe nagrobki, wraz z ich układem
przestrzennym, oraz historyczne nasadzenia i układy zieleni. Wprowadza się wymóg rewaloryzacji terenu historycznego cmentarza (patrz wyżej rozdział 4.7.5.), w tym uporządkowania
zieleni wysokiej i niskiej w celu uczytelnienia jego układu.
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Tereny przeznaczone na place publiczne (KP) zlokalizowane są przy głównej drodze przechodzącej przez wieś, w jej centralnej części. Przewiduje się w tych miejscach urządzenie
niewielkich placów pełniących funkcję ogólnospołeczną, służących integracji mieszkańców.
Na terenach rolnych (R) ustala się zakaz zabudowy i utrzymanie rolniczego użytkowania.
Ma to na celu zachowanie rozległych panoram widokowych, między innymi na urozmaiconą
krajobrazowo dolinę cieku stanowiącego dopływ rzeki Kłodawy oraz wynika z ustaleń gminnego programu opieki nad zabytkami. Teren 12-1.R dodatkowo objęty jest ochroną w ramach Obszaru Natura 2000 Ostoja Pomlewo. Tym niemniej, dopuszcza się uwzględnienie w
miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego powstających na tych terenach, w
oparciu o decyzje o warunkach zabudowy, nowych obiektów. Zakaz zabudowy nie dotyczy
realizacji sieci i obiektów infrastruktury technicznej (w tym z zakresu telekomunikacji).
Tereny rolne i wód powierzchniowych (R/W) również wyłącza się z możliwości zabudowy.
Tereny te obejmują malowniczo położone doliny dopływów rzeki Kłodawy. Teren 12-1.R/W
objęty jest ochroną w ramach Obszaru Natura 2000 Ostoja Pomlewo. Zakaz zabudowy na
tych obszarach ma na celu ochronę prawidłowej ekspozycji dolin rzecznych o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych. Zakaz zabudowy nie dotyczy możliwości realizacji
obiektów związanych z gospodarką wodną oraz realizacji sieci i obiektów infrastruktury technicznej (w tym z zakresu telekomunikacji).
Tereny leśne (ZL) są to obszary użytkowane na potrzeby gospodarki leśnej. Obejmują one
rozległe kompleksy leśne, przy czym teren 12-1.ZL leży w granicach Przywidzkiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu i Obszaru Natura 2000 Ostoja Pomlewo.
Tereny leśne i wód powierzchniowych (ZL/W) obejmują tereny nad zbiornikami, rzekami i
ciekami wodnymi położonymi w lesie. Teren 12-1.ZL/W położony jest w granicach Przywidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu i Obszaru Natura 2000 Ostoja Pomlewo.

W ramach wsi Buszkowy Dolne wskazuje się następujące tereny zainwestowane i dopuszczone do zainwestowania:
• tereny przeznaczone dla zabudowy mieszkaniowej (M) - oznaczone symbolami:
12-4.M, 12-5.M, 12-6.M, 12-7.M,
• teren przeznaczony dla zabudowy mieszkaniowej i zieleni (MZ) - oznaczony symbolem: 12-5.MZ,
• tereny przeznaczone dla zabudowy mieszkaniowej i usług (M/U) - oznaczone symbolami: 12-8.M/U, 12-9.M/U, 12-10.M/U, 12-11.M/U,
• tereny przeznaczone dla zabudowy zagrodowej (RM) - oznaczone symbolami:
12-5.RM, 12-6.RM, 12-7.RM, 12-8.RM,
• tereny przeznaczone dla zabudowy zagrodowej i usług (RM/U) - oznaczone symbolami: 12-5.RM/U, 12-6.RM/U, 12-7.RM/U,
• teren przeznaczony dla usług turystyki, sportu i rekreacji (UTS) - oznaczony symbolem: 8-1.UTS,
• tereny przeznaczone dla obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i
ogrodniczych, chowu i hodowli zwierząt oraz dla usług (RU/U) - oznaczone symbolami: 12-2.RU/U, 12-3.RU/U,
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teren przeznaczony do powierzchniowej eksploatacji surowców pospolitych (PG) oznaczony symbolem: 12-1.PG,
• teren przeznaczony dla infrastruktury technicznej (I) - oznaczony symbolem: 12-1.I,
• teren przeznaczony dla zieleni urządzonej (ZP) - oznaczony symbolem: 12-1.ZP,
• teren przeznaczony dla zieleni urządzonej i wód powierzchniowych (ZP/W) - oznaczony symbolem: 12-1.ZP/W,
• teren nieczynnego cmentarza historycznego przeznaczonego do zachowania i
ochrony (ZPc) - oznaczony symbolem: 12-2.ZPc,
• teren przeznaczony na ogrody działkowe (ZD) - oznaczony symbolem: 12-1.ZD,
oraz tereny otwarte:
• tereny rolne (R) - oznaczone symbolami: 12-19.R, 12-20.R, 12-21.R, 12-22.R,
12-23.R, 12-24.R, 12-25.R, 12-26.R, 12-27.R, 12-28.R, 12-29.R, 12-30.R, 12-31.R,
• tereny rolne i wód powierzchniowych (R/W) - oznaczone symbolami: 12-11.R/W,
12-12.R/W, 12-13.R/W, 12-14.R/W, 12-15.R/W, 12-16.R/W, 12-17.R/W,
• tereny leśne (ZL) - oznaczone symbolami: 12-18.ZL, 12-19.ZL, 12-20.ZL, 12-21.ZL,
12-22.ZL, 12-23.ZL, 12-24.ZL, 12-25.ZL, 12-26.ZL, 12-27.ZL, 12-28.ZL, 12-29.ZL,
12-30.ZL, 12-31.ZL, 12-32.ZL 12-33.ZL, 12-34.ZL 12-35.ZL,12-36.ZL, 12-37.ZL,
• tereny rolne z możliwością wprowadzenia zalesień (LZ) - oznaczone symbolami:
12-1.LZ, 12-2.LZ, 12-3.LZ.
•

Tereny przeznaczone dla zabudowy mieszkaniowej (M) są to zarówno tereny zainwestowane z zabudową jedno i wielorodzinną, jak i rozpoczętych procesów urbanizacyjnych w zakresie budownictwa jednorodzinnego. Na terenach: 12-4.M, 12-5.M, 12-7.M przewiduje się
realizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zaś na terenie 12-6.M, obejmującym zespół popegeerowskiej zabudowy „blokowej”, zachowanie i rozbudowę zabudowy wielorodzinnej.
Na terenie przeznaczonym dla zabudowy mieszkaniowej i zieleni (MZ) ustala się realizację
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z wydzielonymi terenami zieleni lub zabudowy
mieszkaniowej o charakterze rezydencjonalnym na dużych działkach. Teren 12-5.MZ ma za
zadanie zasłonięcie zabudowy wielorodzinnej od strony otwartych i malowniczych terenów
leżących na południe od Buszków Dolnych, w tym doliny rzeki Kłodawy. Szczególnie ważne
jest zamknięcie tego terenu od strony południowej i wschodniej drogą, z której można będzie
mieć wgląd w otaczający krajobraz.
W ramach terenów przeznaczonych dla zabudowy mieszkaniowej i usług (M/U), położonych w centralnej i wschodniej części wsi, dopuszcza się realizację zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, mieszkaniowo-usługowej i wydzielonych usług nieuciążliwych.
Tereny przeznaczone dla zabudowy zagrodowej (RM) obejmują pojedynczo występującą w
części południowej (przysiółek Janowa Dolina) zabudowę zagrodową. W ramach terenów
RM możliwa jest także lokalizacja zabudowy związanej z agroturystyką i wykorzystania zabudowy na potrzeby rekreacji indywidualnej i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Tereny przeznaczone dla zabudowy zagrodowej i usług (RM/U) położone są w centralnej,
pierwotnej części wsi. W ich obrębie przewiduje się przede wszystkim zachowanie istniejącej
zabudowy zagrodowej z możliwością jej uzupełnienia i rozbudowy. Dopuszcza się także lo-
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kalizację zabudowy jednorodzinnej oraz wykorzystanie terenów RM/U na potrzeby rekreacji
indywidualnej lub agroturystyki. Na terenach tych można również realizować zabudowę
mieszkaniowo-usługową i wyodrębnione usługi nieuciążliwe.
Na terenie przeznaczonym dla usług turystyki, sportu i rekreacji (UTS) przewiduje się zachowanie i rozbudowę istniejącego boiska sportowego.
Tereny przeznaczone dla obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i
ogrodniczych, chowu i hodowli zwierząt oraz dla usług (RU/U) obejmują obszar dawnego zespołu dworsko-parkowego z folwarkiem, położonego w centralnej części wsi oraz teren
niezabudowany, usytuowany obok ogrodów działkowych, stanowiący fragment gospodarstwa rolnego. Na terenie 12-2.RU/U wskazuje się na konieczność ochrony istniejącej historycznej zabudowy z możliwością realizacji nowych obiektów (z wpisaniem się zabudową w
dawny układ przestrzenny zespołu - patrz wyżej rozdział 4.7.5.). Funkcją dominującą na terenach RU/U będzie obsługa produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, hodowla zwierząt w bardzo ograniczonym zakresie (zgodnym z ustaleniami dla, znajdującej się w tym obszarze, strefy ochrony pośredniej podziemnego ujęcia wody „Pręgowo”),
przetwórstwo własnych płodów rolnych, agroturystyka oraz usługi (w tym hotelarskie), a
funkcję uzupełniającą i towarzyszącą może pełnić zabudowa mieszkaniowa.
Teren przeznaczony do powierzchniowej eksploatacji surowców pospolitych (PG) obejmuje obszar istniejącego wyrobiska (przysiółek Janowa Dolina). Na terenie tym dopuszcza
się kontynuację powierzchniowej eksploatacji surowców pospolitych, takich jak piasek i żwir,
z możliwością powiększenia obszaru eksploatacji na teren 12-26.R. Jednocześnie wprowadza się wymóg jego rekultywacji w kierunku leśnym lub innym.
Teren przeznaczony dla infrastruktury technicznej (I) obejmuje istniejące ujęcie wody.
Proponuje się ponadto realizację zieleni niskiej, jako uzupełnienie istniejącego zagospodarowania.
Terenem przeznaczonym dla zieleni urządzonej (ZP) jest obszar dawnego parku dworskiego, położonego w centrum wsi. Powinien on stanowić ogólnodostępną zieleń rekreacyjnowypoczynkową, w postaci parku. Na terenie tym nakazuje się ochronę i zachowanie historycznego drzewostanu i układu przestrzennego założenia parkowego, a cały teren razem z
zespołem dworsko-folwarcznym wskazuje się do rewaloryzacji (patrz wyżej rozdział 4.7.5.).
Teren przeznaczony dla zieleni urządzonej i wód powierzchniowych (ZP/W) obejmuje
otoczenie niewielkiego oczka wodnego, zlokalizowanego w bezpośrednim sąsiedztwie ogrodów działkowych. Obszar ten powinien stanowić ogólnodostępny teren zieleni o funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej.
Terenem nieczynnego cmentarza historycznego przeznaczonego do zachowania i
ochrony (ZPc) jest obszar dawnego cmentarza ewangelickiego, na którym należy zachować
i objąć ochroną zabytkowe nagrobki, wraz z ich układem przestrzennym, oraz historyczne
nasadzenia i układy zieleni. Wprowadza się wymóg rewaloryzacji terenu historycznego
cmentarza (patrz wyżej rozdział 4.7.5.), w tym uporządkowania zieleni wysokiej i niskiej w
celu uczytelnienia jego układu. Ponadto wokół terenu cmentarza wskazane jest urządzenie
zieleni izolacyjnej.
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Teren przeznaczony na ogrody działkowe (ZD) obejmuje obszar istniejących ogrodów
działkowych, położony we wschodniej części wsi, przy drodze prowadzącej do Ostróżek. Teren ten może pozostać w dotychczasowym użytkowaniu, choć wskazane jest jego przekwalifikowanie na teren z zabudową mieszkaniową jednorodzinną.
Na terenach rolnych (R) przewiduje się przede wszystkim utrzymanie użytkowania rolniczego. W granicach terenu 12-26.R dopuszcza się powiększenie obszaru powierzchniowej eksploatacji surowców pospolitych (zlokalizowanego na terenie 12-1.PG), pod warunkiem jego
późniejszej rekultywacji w kierunku leśnym lub innym. Na terenach 12-19.R, 12-20.R,
12-21.R i 12-23.R wprowadza się zakaz zabudowy w celu ochrony tych obszarów przed
nadmiernym rozwojem zabudowy, ochrony naturalnej rzeźby terenu oraz malowniczych panoram widokowych na dawny zespół dworski oraz tereny dolin rzecznych i rozłogi pól
uprawnych. Ma to na celu zachowanie typowo rolniczego charakteru tej części gminy. Na
pozostałych terenach dopuszcza się lokalizację zabudowy zagrodowej, pod warunkiem, że
powierzchnia gospodarstwa rolnego związanego z tą zabudową przekracza średnią powierzchnię gospodarstwa rolnego w gminie Kolbudy. Na terenach rolnych dopuszcza się także uwzględnienie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, powstających na
tym obszarze, w oparciu o decyzje o warunkach zabudowy, nowych obiektów oraz realizacji
sieci i obiektów infrastruktury technicznej (w tym z zakresu telekomunikacji).
Tereny rolne i wód powierzchniowych (R/W) obejmują dolinę rzeki Kłodawy oraz jej dopływów, jak również obszar śródpolnych oczek wodnych. Tereny R/W, w celu zapewnienia
prawidłowej ochrony walorów przyrodniczych i krajobrazowych dolin rzeki Kłodawy i jej dopływów oraz oczek wodnych i terenu bagiennego, bezwzględnie wyłącza się z możliwości
zabudowy. Zakaz zabudowy nie dotyczy jednak możliwości realizacji obiektów związanych z
gospodarką wodną oraz realizacji sieci i obiektów infrastruktury technicznej (w tym z zakresu
telekomunikacji). Na terenach R/W obowiązuje zachowanie i ochrona wód powierzchniowych.
Tereny leśne (ZL) przeznaczone są na potrzeby gospodarki leśnej i obejmują fragmentarycznie występujące niewielkie kompleksy leśne.
Tereny rolne z możliwością wprowadzenia zalesień (LZ) obejmują dolinę rzeki we
wschodniej części wsi, pośród istniejących kompleksów leśnych oraz jeden niewielki teren
(12-1.LZ) położony w pobliżu terenu i obszaru górniczego. Preferuje się pozostawienie terenów 12-2.LZ i 12-3.LZ w użytkowaniu rolniczym, jednak dopuszczone jest ich zalesienie. Na
terenach LZ we wsi Buszkowy Dolne wprowadza się zakaz zabudowy, przy czym nie dotyczy
on realizacji sieci i obiektów infrastruktury technicznej (w tym z zakresu telekomunikacji).

5.3.6. Wieś Czapielsk (obręb nr 8 - Czapielsk)
We wsi Czapielsk można zaobserwować intensywny rozwój współczesnej zabudowy mieszkaniowej, rezydencjonalnej i rekreacji indywidualnej (letniskowej), powstającej bez związku z
zachowaną strukturą wsi, która wyróżnia się malowniczym położeniem w dolinie rzeki Reknicy, wysokimi walorami krajobrazowymi i zabytkową zabudową wiejską z dominantą kościoła. Wyznaczone kierunki zagospodarowania przestrzennego mają na celu uporządkowanie i
ustrukturyzowanie rozwijającej się w sposób chaotyczny nowej zabudowy, a także zachowanie walorów kulturowych i krajobrazowych miejscowości.

111

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KOLBUDY
TOM II - KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KOLBUDY

W związku z tym, zgodnie z gminnym programem opieki nad zabytkami, ustanowiono strefę
ochrony konserwatorskiej, obejmującej historyczną część wsi. W strefie tej należy dążyć
do uzupełnienia i rewaloryzacji historycznego układu urbanistycznego wsi, w nawiązaniu do
dawnych podziałów parcelacyjnych, a także utrzymania dominanty urbanistycznej w postaci
kościoła, zlokalizowanego w centralnej części. Nowa zabudowa powinna być kształtowana w
sposób nawiązujący do charakteru, formy i skali istniejącej zabudowy historycznej (patrz wyżej rozdział 4.7.6.). Wyznaczając kierunki zagospodarowania Czapielska, kierowano się
wskazaniem gminnego programu opieki nad zabytkami, dotyczącym pozostawienia terenów
wolnych od zabudowy na zapleczu historycznego układu ruralistycznego, zachowując panoramy widokowe z szosy w kierunku wjazdu do wsi.
Funkcję centrum wsi winien pełnić obszar położony na wysokości kościoła, który jest zarazem dominantą kulturową miejscowości, oraz przy skrzyżowaniu dróg gminnych, gdzie w
pobliżu, znajdują się pozostałości parku podworskiego, który może pełnić rolę terenów zieleni ogólnodostępnej dla mieszkańców, oraz gdzie zabudowa mieszkaniowa może być wzbogacona o usługi.
Działaniami rehabilitacyjnymi (rewaloryzacyjnymi) powinny zostać objęte przede wszystkim obszary: zabytkowej zabudowy zagrodowej, pozostały fragment dawnego folwarku z istniejącą historyczną zabudową gospodarczą i tereny historycznego parku podworskiego.
Przekształceń wymagają natomiast: teren istniejącej zabudowy usługowej (handlowej) usytuowany w centralnej części wsi, który należy zlikwidować i zagospodarować w formie zieleni
urządzonej (8-1.ZP) oraz teren położony na południu, przy drodze wojewódzkiej, na którym
zlokalizowane są dawne składy i magazyny, obecnie w bardzo złym stanie technicznym i tylko w części użytkowane.
Należy podkreślić, że obecnie realizacja zabudowy w Czapielsku przebiega w sposób bardzo
chaotyczny, w oparciu o decyzje o warunkach zabudowy. Na terenie wsi obowiązuje kilka
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, obejmują one jednak tylko pojedyncze działki. W związku z tym należy sporządzić dla całej wsi plan miejscowy (jeden lub
kilka obejmujących całe jednostki przestrzenne), który pozwoliłby uporządkować rozwój
funkcjonalno-przestrzenny i zachować walory historyczne i krajobrazowe Czapielska.
W ramach wsi Czapielsk wskazuje się następujące tereny zainwestowane i dopuszczone
do zainwestowania:
• tereny przeznaczone dla zabudowy mieszkaniowej (M) - oznaczone symbolami:
8-1.M, 8-2.M, 8-3.M, 8-4.M, 8-5.M, 8-6.M, 8-7.M, 8-8.M, 8-9.M,
• tereny przeznaczone dla zabudowy mieszkaniowej i zieleni (MZ) - oznaczone symbolami: 8-1.MZ, 8-2.MZ, 8-3.MZ, 8-4.MZ, 8-5.MZ, 8-6.MZ,
• tereny przeznaczone dla zabudowy rekreacji indywidualnej (ML) - oznaczone symbolami: 8-1.ML, 8-2.ML, 8-3.ML, 8-4.ML, 8-5.ML, 8-6.ML,
• tereny przeznaczone dla zabudowy mieszkaniowej i usług (M/U) - oznaczone symbolami: 8-1.M/U, 8-2.M/U, 8-3.M/U, 8-4.M/U, 8-5.M/U, 8-6.M/U, 8-7.M/U, 8-8.M/U,
8-9.M/U, 8-10.M/U, 8-11.M/U, 8-12.M/U,
• teren przeznaczony dla usług i zabudowy mieszkaniowej (U/M) - oznaczony symbolem: 8-1.U/M,
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tereny przeznaczone dla zabudowy zagrodowej (RM) - oznaczone symbolami:
8-1.RM, 8-2.RM, 8-3.RM, 8-4.RM, 8-5.RM, 8-6.RM,
• tereny przeznaczone dla zabudowy zagrodowej i usług (RM/U) - oznaczone symbolami: 8-1.RM/U, 8-2.RM/U, 8-3.RM/U,
• teren przeznaczony dla usług (U) - oznaczony symbolem: 8-1.U,
• tereny przeznaczone dla usług turystyki, sportu i rekreacji (UTS) - oznaczone symbolami: 8-1.UTS, 8-2.UTS, 8-3.UTS,
• teren przeznaczony dla obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i
ogrodniczych, chowu i hodowli zwierząt oraz dla usług (RU/U) - oznaczony symbolem: 8-1.RU/U,
• teren przeznaczony dla zieleni urządzonej i usług (ZP/U) - oznaczony symbolem:
8-1.ZP/U,
• tereny przeznaczone dla zieleni urządzonej (ZP) - oznaczone symbolami: 8-1.ZP,
8-2.ZP, 8-3.ZP,
• teren przeznaczony dla zieleni urządzonej i wód powierzchniowych (ZP/W) - oznaczony symbolem: 8-1.ZP/W,
• teren przeznaczony na cmentarz (ZC) - oznaczony symbolem: 8-1.ZC,
oraz tereny otwarte:
• tereny rolne (R) - oznaczone symbolami: 8-1.R, 8-2.R, 8-3.R, 8-4.R, 8-5.R, 8-6.R,
8-7.R, 8-8.R, 8-9.R, 8-10.R, 8-11.R,
• tereny rolne i wód powierzchniowych (R/W) - oznaczone symbolami: 8-1.R/W,
8-2.R/W, 8-3.R/W, 8-4.R/W, 8-5.R/W, 8-6.R/W,
• tereny leśne (ZL) - oznaczone symbolami: 8-1.ZL, 8-2.ZL, 8-3.ZL, 8-4.ZL, 8-5.ZL,
8-6.ZL, 8-7.ZL, 8-8.ZL, 8-9.ZL, 8-10.ZL, 8-11.ZL, 8-12.ZL,
• tereny leśne i wód powierzchniowych (ZL/W) - oznaczone symbolami: 8-1.ZL/W,
8-2.ZL/W,
• tereny rolne z możliwością wprowadzenia zalesień (LZ) - oznaczone symbolami:
8-1.LZ, 8-2.LZ, 8-3.LZ, 8-4.LZ, 8-5.LZ.
•

Na terenach przeznaczonych dla zabudowy mieszkaniowej (M) przewiduje się realizację
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, z możliwością lokalizacji nieuciążliwych usług podstawowych w parterach budynków mieszkalnych. Dodatkowo na terenach 8-1.M i 8-2.M dopuszcza się również realizację zabudowy rekreacji indywidualnej, a na terenie 8-9.M zachowanie istniejącej zabudowy zagrodowej.
W obrębie terenów przeznaczonych dla zabudowy mieszkaniowej i zieleni (MZ) wskazuje
się na terenach: 8-1.MZ, 8-3.MZ i 8-4.MZ lokalizację zabudowy mieszkaniowej o charakterze
rezydencjonalnym na bardzo dużych działkach (o powierzchni nie mniejszej niż około
5 000 m2), a na terenach: 8-2.MZ, 8-5.MZ i 8-6.MZ z wydzielonymi terenami zieleni (przy
granicy lasu oraz wzdłuż cieków) lub zabudowy mieszkaniowej o charakterze rezydencjonalnym na dużych działkach z budynkami maksymalnie odsuniętymi od granicy lasu, cieków i
dolin. Ponadto na terenach 8-1.MZ, 8-3.MZ i 8-4.MZ (ze względu na położenie w Przywidzkim Obszarze Chronionego Krajobrazu) obowiązuje zakaz zabudowy w pasie szerokości
100 m od linii brzegowej Jeziora Łapińskiego i rzeki Reknicy. Zakaz nie dotyczy realizacji
sieci i obiektów infrastruktury technicznej (w tym z zakresu telekomunikacji).
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Tereny przeznaczone dla zabudowy rekreacji indywidualnej (ML) skupione są przede
wszystkim w północnej części wsi, wokół Jeziora Łapińskiego. Wskazuje się na nich realizację zabudowy rekreacji indywidualnej (letniskowej) w postaci budynków wolnostojących i dopuszcza się lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej.
Tereny przeznaczone dla zabudowy mieszkaniowej i usług (M/U) obejmują tereny istniejącej zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej i usługowej, głównie wiejskiej, w tym zabytkowej
(8-6.M/U, 8-10.M/U - patrz wyżej rozdział 4.7.6.), a także tereny z nowopowstałą zabudową i
obszary jeszcze niezabudowane. Na terenach M/U przewiduje się realizację zabudowy jednorodzinnej, dodatkowo - z uwagi na obecny stan zagospodarowania - na terenach 8-3.M/U,
8-6.M/U i 8-10.M/U lokalizację zabudowy zagrodowej, a na terenie 8-2.M/U zachowanie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Usługi, wyłącznie nieuciążliwe, powinny być lokalizowane wzdłuż dróg publicznych.
Na terenie przeznaczonym dla usług i zabudowy mieszkaniowej (U/M) przewiduje się realizację usług nieuciążliwych, jako funkcji dominującej, a zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna winna pełnić funkcję jedynie uzupełniającą. Na terenie 8-1.U/M dopuszcza się także
zachowanie i rozbudowę funkcji produkcyjnych i drobnego rzemiosła, pod warunkiem iż będą
one nieuciążliwe dla środowiska i sąsiedniej zabudowy mieszkaniowej.
Tereny przeznaczone dla zabudowy zagrodowej (RM) obejmują tereny istniejącej zabudowy zagrodowej, wskazanej do zachowania z możliwością rozbudowy. Dopuszcza się wykorzystanie terenów RM dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz na potrzeby rekreacji indywidualnej lub agroturystyki.
Tereny przeznaczone dla zabudowy zagrodowej i usług (RM/U) położone są w centralnej,
pierwotnej części wsi. W ich obrębie przewiduje się przede wszystkim zachowanie istniejącej
zabudowy zagrodowej (w tym zabytkowej na terenie 8-2.RM/U - patrz wyżej rozdział 4.7.6.),
z możliwością uzupełnienia luk. Dopuszcza się lokalizowanie budynków jednorodzinnych i
wykorzystanie terenów RM na potrzeby rekreacji indywidualnej lub agroturystyki. Na terenach tych można również realizować zabudowę mieszkaniowo-usługową i wyodrębnione
usługi nieuciążliwe.
Teren przeznaczony dla usług (U) obejmuje istniejący zabytkowy kościół z plebanią, objęty
ochroną poprzez wpis do rejestru zabytków.
Tereny przeznaczone dla usług turystyki, sportu i rekreacji (UTS) położone są nad Jeziorem Łapińskim, w północnej części Czapielska, oraz w części centralnej wsi. Rozległy teren
8-2.UTS objęty jest obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
którego ustalenia zachowuje się w Studium, zakładając między innymi kontynuację działalności ośrodka wypoczynkowego i zespołu hotelowego. Na terenie 8-1.UTS, położonym nad
Jeziorem Łapińskim, postuluje się urządzenie ogólnodostępnego terenu rekreacyjnego z plażą, kąpieliskiem i przystanią, przy czym na terenie tym (ze względu na ustanowione dla
Przywidzkiego Obszarze Chronionego Krajobrazu ograniczenie możliwości zabudowy w pasie szerokości 100 m od linii brzegowej Jeziora Łapińskiego) dopuszczona jest wyłącznie realizacja inwestycji celu publicznego. Natomiast w granicach terenu 8-3.UTS przewiduje się
zachowanie istniejącego boiska, z możliwością jego rozbudowy. Na terenach UTS dopusz-
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cza się ponadto lokalizację budynków szatniowo-sanitarnych, towarzyszącej gastronomii i
drobnego handlu, obiektów i urządzeń sportowych.
Teren przeznaczony dla obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i
ogrodniczych, chowu i hodowli zwierząt oraz dla usług (RU/U) obejmuje istniejącą stadninę koni. Na terenie tym dopuszcza się realizację obiektów służących do obsługi produkcji w
gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych oraz chowu i hodowli zwierząt, w postaci budynków produkcyjnych, gospodarczych, inwentarskich i magazynowych, a także pełniących funkcję towarzyszącą - obiektów usługowych oraz budynków mieszkalnych i
związanych z agroturystyką.
Teren przeznaczony dla zieleni urządzonej i usług (ZP/U) we wsi Czapielsk obejmuje teren
wokół zabytkowego cmentarza. Powinien on, z uwagi na walory cmentarza, jego strefę
ochrony sanitarnej oraz przepływający tu ciek, zostać zagospodarowany głównie zielenią.
Działalność usługowa powinna pełnić funkcję uzupełniającą i należeć do usług nieuciążliwych. Dopuszcza się tu także lokalizację parkingu służącego do obsługi cmentarza.
W ramach terenów przeznaczonych dla zieleni urządzonej (ZP) wyróżnić można dawny
zdegradowany teren usługowy, który proponuje się przekształcić na teren zieleni urządzonej
(8-1.ZP), teren zabytkowego parku podworskiego (8-2.ZP) oraz zgodnie z obowiązującym
planem miejscowym w przysiółku Louisenhof niewielki pas zieleni (8-3.ZP). Na terenach ZP
przewiduje się realizację ogólnodostępnej zieleń, z nakazem zachowania na terenach 8-2.ZP
i 8-3.ZP rodzimej roślinności. Dodatkowo na terenie 8-2.ZP nakazuje się ochronę i zachowanie historycznego drzewostanu i układu przestrzennego założenia parkowego, a także
wprowadza się wymóg rewaloryzacji terenu parku (patrz wyżej rozdział 4.7.6.), w tym uporządkowania zieleni wysokiej i niskiej oraz włączenia go w system terenów zieleni urządzonej, publicznej. Na terenach 8-1.ZP i 8-2.ZP, ze względu na ustanowione dla Przywidzkiego
Obszarze Chronionego Krajobrazu ograniczenie możliwości zabudowy w pasie szerokości
100 m od linii brzegowej rzeki Reknicy, możliwa jest wyłącznie realizacja inwestycji celu publicznego (tj. zieleni publicznej).
Natomiast teren przeznaczony dla zieleni urządzonej i wód powierzchniowych (ZP/W)
zlokalizowany jest wzdłuż rzeki Reknicy, obejmując teren istniejącego zabytkowego założenia parkowego. Nakazuje się zachowanie i ochronę układu i historycznego drzewostanu zespołu parkowego (patrz wyżej rozdział 4.7.6.), jak również ochronę doliny Reknicy przed zabudową. Ponadto wprowadza się wymóg rewaloryzacji terenu parku, w tym uporządkowania
zieleni wysokiej i niskiej oraz włączenia go w system terenów zieleni urządzonej, publicznej.
Teren przeznaczony na cmentarz (ZC) obejmuje obszar zabytkowego cmentarza, położonego w centralnej części wsi. Dla terenu cmentarza obowiązuje zachowanie strefy ochrony
sanitarnej w odległości 50 m, w której zakazuje się lokalizacji na przykład budynków mieszkalnych czy studzien do czerpania wody. Na terenie ZC obowiązuje zachowanie i ochrona
zabytkowych nagrobków, wraz z ich układem przestrzennym, historycznych nasadzeń i układu zieleni. Wprowadza się wymóg rewaloryzacji terenu historycznego cmentarza, w tym uporządkowania zieleni wysokiej i niskiej w celu uczytelnienia jego układu.
Na terenach rolnych (R) podtrzymuje się istniejące użytkowanie rolnicze i wprowadza się
zakaz zabudowy, z wyjątkiem terenów 8-1.R i 8-5.R, na których dopuszcza się lokalizację
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zabudowy zagrodowej, pod warunkiem, że powierzchnia gospodarstwa rolnego związanego
z tą zabudową przekracza średnią powierzchnię gospodarstwa rolnego w gminie Kolbudy.
Wyłącznie większości terenów z możliwości zabudowy ma na celu ochronę krajobrazu przysiółka Louisenhof, zgodnie z gminnym programem opieki nad zabytkami, oraz malowniczo
położonych dolin rzeki Reknicy i jej dopływów, jak również zapewnienie prawidłowej ekspozycji wartości kulturowych i przyrodniczych Czapielska. Tym niemniej na terenach rolnych
dopuszcza się uwzględnienie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, powstających na tym obszarze, w oparciu o decyzje o warunkach zabudowy, nowych obiektów
oraz realizację sieci i obiektów infrastruktury technicznej (w tym z zakresu telekomunikacji).
Tereny rolne i wód powierzchniowych (R/W) obejmują przede wszystkim malowniczo położoną dolinę rzeki Reknicy oraz jej dopływów. Tereny te wyłącza się bezwzględnie z możliwości zabudowy w celu ochrony walorów krajobrazowych i przyrodniczych dolin rzecznych.
Zakaz ten jednak nie dotyczy możliwości realizacji obiektów związanych z gospodarką wodną oraz realizacji sieci i obiektów infrastruktury technicznej (w tym z zakresu telekomunikacji). Na terenach R/W wprowadza się również obowiązek zachowania i ochrony występujących w ich obrębie wód płynących i stojących.
Tereny leśne (ZL) w miejscowości Czapielsk położone są w granicach Przywidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, dodatkowo teren 8-4.ZL w Obrębie Rezerwatu Jar Reknicy
oraz Obszaru Natura 2000 Dolina Reknicy. Tereny leśne przeznaczone są na potrzeby gospodarki leśnej.
Tereny leśne i wód powierzchniowych (ZL/W) również znajdują się w Przywidzkim Obszarze Chronionego Krajobrazu. Obejmują one tereny nad zbiornikami, rzekami i ciekami wodnymi położonymi w lesie. W ich obrębie obowiązuje ochrona rzek oraz cieków i zbiorników
wodnych a także ich roślinności wodnej i nadwodnej.
Tereny rolne z możliwością wprowadzenia zalesień (LZ) obejmują nieliczne tereny o małej powierzchni użytkowane rolniczo, położone zazwyczaj w bezpośrednim sąsiedztwie lasu.
Preferuje się pozostawienie ich rolniczego użytkowania i kontynuowanie przeznaczenia na
potrzeby gospodarki rolnej, dopuszcza się jednocześnie możliwość ich zalesienia, zwłaszcza
na terenie 8-4.LZ, zgodnie z obowiązującym na tym obszarze planem miejscowym. Tereny
LZ należy wyłączyć z możliwości zabudowy, z wyjątkiem realizacji sieci i obiektów infrastruktury technicznej (w tym z zakresu telekomunikacji).

5.3.7. Wieś Jankowo Gdańskie (obręb nr 6 - Jankowo Gdańskie)
Wieś Jankowo Gdańskie nie wyróżnia się wysokimi walorami krajobrazowymi i kulturowymi,
cechuje się bowiem silnym i nieuporządkowanym rozwojem terenów współczesnej zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej, co prowadzi do zaburzenia ładu przestrzennego miejscowości.
W celu zachowania istniejących obiektów zabytkowych i układu ruralistycznego wsi, zgodnie
z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego, proponuje się objęcie historycznej części wsi strefą ochrony konserwatorskiej. Powinna ona obejmować przede
wszystkim relikty zespołu podworskiego, w postaci oficyny w zespole podworskim i parku
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podworskiego, oraz pozostałości zabytkowej zabudowy wiejskiej, kapliczkę i relikty cmentarz
poewangelickiego (zlokalizowanego w lesie, w północno-zachodniej części Jankowa).
Centrum wsi powinien stanowić rejon zbiegu pięciu dróg publicznych, w okolicy użytku ekologicznego „Park Wiejski” i reliktów parku podworskiego.
Działaniom rehabilitacyjnym (rewaloryzacyjnym) we wsi powinny zostać poddane przede
wszystkim relikty zespołu podworskiego oraz dawnego cmentarza.
W ramach wsi Jankowo Gdańskie wskazuje się następujące tereny zainwestowane i dopuszczone do zainwestowania:
• tereny przeznaczone dla zabudowy mieszkaniowej (M) - oznaczone symbolami:
6-1.M, 6-2.M, 6-3.M, 6-4.M, 6-5.M, 6-6.M, 6-7.M,
• tereny przeznaczone dla zabudowy mieszkaniowej i usług (M/U) - oznaczone symbolami: 6-1.M/U, 6-2.M/U, 6-3.M/U, 6-4.M/U, 6-5.M/U, 6-6.M/U, 6-7.M/U, 6-8.M/U,
6-9.M/U,
• teren przeznaczony dla usług turystyki, sportu i rekreacji (UTS) - oznaczony symbolem: 6-1.UTS,
• tereny przeznaczone dla aktywizacji gospodarczej (AG) - oznaczone symbolami:
6-1.AG, 6-2.AG, 6-3.AG, 6-4.AG,
• tereny przeznaczone dla aktywizacji gospodarczej i handlu wielkopowierzchniowego
(AG/UC) - oznaczone symbolami: 6-1.AG/UC, 6-2.AG/UC, 6-3.AG/UC,
• teren przeznaczony dla zieleni urządzonej i usług (ZP/U) - oznaczony symbolem:
6-1.ZP/U,
• tereny przeznaczone dla zieleni urządzonej (ZP) - oznaczone symbolami: 6-1.ZP,
6-2.ZP, 6-3.ZP, 6-4.ZP, 6-5.ZP,
• tereny przeznaczone dla zieleni urządzonej i wód powierzchniowych (ZP/W) - oznaczone symbolami: 6-1.ZP/W, 6-2.ZP/W, 6-3.ZP/W, 6-4.ZP/W, 6-5.ZP/W, 6-6.ZP/W,
6-7.ZP/W,
• teren nieczynnego cmentarza historycznego przeznaczonego do zachowania i
ochrony (ZPc) - oznaczony symbolem: 6-1.ZPc,
• teren przeznaczony na parking (KS) - oznaczony symbolem: 6-1.KS,
oraz tereny otwarte:
• teren rolny i wód powierzchniowych (R/W) - oznaczony symbolem: 6-1.R/W,
• tereny leśne (ZL) - oznaczone symbolami: 6-1.ZL, 6-2.ZL, 6-3.ZL, 6-4.ZL,
• teren rolny z możliwością wprowadzenia zalesień (LZ) - oznaczony symbolem:
6-1.LZ.
Na terenach przeznaczonych dla zabudowy mieszkaniowej (M) przewiduje się realizację
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. W parterach budynków mieszkalnych dopuszcza
się lokalizację nieuciążliwych usług podstawowych.
W ramach terenów przeznaczonych dla zabudowy mieszkaniowej i usług (M/U) przewiduje się realizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, mieszkaniowo-usługowej i wydzielonych usług nieuciążliwych. Funkcję dominującą pełni tu zabudowa mieszkaniowa, usługi
zaś funkcję uzupełniającą i towarzyszącą zabudowie mieszkaniowej. Teren 6-3.M/U obejmuje ponadto relikty dawnego zespołu dworskiego, z zabytkową zabudową, która wymaga
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ochrony i rewaloryzacji (patrz wyżej rozdział 4.7.7.). Na terenie 6-8.M/U (w rejonie istniejącego cieku) planowana jest ponadto budowa zbiornika retencyjnego (wg Ogólnej koncepcji
uporządkowania gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie Gminy Kolbudy).
Teren przeznaczony dla usług turystyki, sportu i rekreacji (UTS) położony jest w centralnej części wsi. Przewiduje się na nim, zgodnie z obowiązującym planem miejscowym, lokalizację obiektów i urządzeń sportowych i rekreacyjnych.
Na terenach przeznaczonych dla aktywizacji gospodarczej (AG) ustala się realizację funkcji produkcyjnych, przemysłowych, magazynowo-składowych i usługowych, z wyłączeniem
obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2 000 m2. Tereny 6-1.AG i 6-2.AG
znajdują się w centralnej części Jankowa i obejmują tereny istniejącego zakładu mięsnego
(6-1.AG) i przedsiębiorstwa usług komunalnych (6-2.AG). Pozostałe tereny aktywizacji gospodarczej położone są w pobliżu obwodnicy Trójmiasta, na terenach dotychczas niezainwestowanych. W ramach terenów AG należy zapewnić odbiór i oczyszczanie wód deszczowych i roztopowych, w tym budowę zbiorników retencyjnych (wg Ogólnej koncepcji uporządkowania gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie Gminy Kolbudy). Nakłada
się obowiązek izolowania terenów AG od pobliskich terenów mieszkaniowych i rekreacyjnych, między innymi przez wprowadzenie zieleni izolacyjnej lub środków technicznych, ograniczających lub eliminujących uciążliwość działalności usługowej i przemysłowej.
Na terenach przeznaczonych dla aktywizacji gospodarczej i handlu wielkopowierzchniowego (AG/UC), położonych przy obwodnicy Trójmiasta i węźle „Straszyn”, ustala się lokalizację funkcji produkcyjnych, przemysłowych, magazynowo-składowych i usługowych, w
tym obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2 000 m2. W ramach terenów
AG/UC należy zapewnić odbiór i oczyszczanie wód deszczowych i roztopowych, w tym budowę zbiorników retencyjnych (wg Ogólnej koncepcji uporządkowania gospodarki wodami
opadowymi i roztopowymi na terenie Gminy Kolbudy). Na terenie 6-1.AG/UC wprowadza się
także obowiązek izolowania tego obszaru od pobliskich terenów mieszkaniowych, między innymi przez wprowadzenie zieleni izolacyjnej lub środków technicznych, ograniczających lub
eliminujących uciążliwość działalności usługowej i przemysłowej. Tereny 6-1.AG/UC,
6-2.AG/UC i 6-3.AG/UC częściowo położone są w granicach strefy zagrożonej ponadnormatywnym hałasem, w związku z bliskością drogi krajowej S6.
Teren przeznaczony dla zieleni urządzonej i usług (ZP/U) położony w centralnej części
Jankowa, obejmuje relikty dawanego parku podworskiego. Na terenie tym nakazuje się
ochronę i zachowanie historycznego drzewostanu (patrz wyżej rozdział 4.7.7.) i dopuszcza
urządzenie go w formie ogólnodostępnej zieleni z możliwością lokalizacji niewielkich usług
nieuciążliwych.
Tereny przeznaczone dla zieleni urządzonej (ZP) określono przede wszystkim w oparciu o
ustalenia obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W związku z tym, przewiduje się realizację pasa zieleni pomiędzy centralną a wschodnią częścią wsi.
Natomiast teren 6-1.ZP, położony w centralnej części Jankowa, obejmuje obszar użytku ekologicznego „Park Wiejski”, przeznaczonego do zachowania i ochrony.
Tereny przeznaczone dla zieleni urządzonej i wód powierzchniowych (ZP/W) obejmują
tereny położone głównie nad licznymi zbiornikami wodnymi, we wschodniej i centralnej czę-
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ści wsi. Obszary te powinny stanowić ogólnodostępne tereny zieleni o funkcji rekreacyjnowypoczynkowej. Nakazuje się jednocześnie ochronę występujących w ich obrębie zbiorników
wodnych i roślinności nadwodnej. Na terenie 6-7.ZP/W planowana jest ponadto budowa niewielkiego zbiornika retencyjnego (wg Ogólnej koncepcji uporządkowania gospodarki wodami
opadowymi i roztopowymi na terenie Gminy Kolbudy).
Teren nieczynnego cmentarza historycznego przeznaczonego do zachowania i ochrony (ZPc) obejmuje relikty poewangelickiego cmentarza, zlokalizowanego w lesie, na północny-zachód od centrum Jankowa. Na terenie tym obowiązuje zachowanie i ochrona zabytkowych nagrobków, wraz z ich układem przestrzennym, historycznych nasadzeń i układu zieleni, z wymogiem uporządkowania zieleni wysokiej i niskiej w celu uczytelnienia jego układu
(patrz wyżej rozdział 4.7.7.). Wprowadza się wymóg rewaloryzacji terenu historycznego
cmentarza, w tym uporządkowania zieleni wysokiej i niskiej w celu uczytelnienia jego układu.
Teren przeznaczony na parkingi (KS) obejmuje obszar istniejącego parkingu, położony w
centralnej części wsi, przy zakładzie produkcyjnym.
Na terenie rolnym i wód powierzchniowych (R/W), położonym w południowej części wsi,
wprowadza się zakaz zabudowy, który nie dotyczy możliwości realizacji sieci i obiektów infrastruktury technicznej (w tym z zakresu telekomunikacji). Na terenie R/W wprowadza się
również obowiązek zachowania i ochrony występujących w jego obrębie wód powierzchniowych. Przez ten obszar przebiegają ponadto linie elektroenergetyczne wysokiego i średniego
napięcia, które mogą być remontowane i rozbudowywane.
Tereny leśne (ZL) obejmują fragment jednego większego kompleksu leśnego oraz dwa niewielkie lasy. Są to tereny przeznaczone na potrzeby gospodarki leśnej.
Teren rolny z możliwością wprowadzenia zalesień (LZ) obejmuje niewielki obszar użytkowany rolniczo, położony przy granicy lasu. Na terenie LZ w Jankowie wprowadza się zakaz zabudowy, który nie dotyczy możliwości realizacji sieci i obiektów infrastruktury technicznej (w tym z zakresu telekomunikacji).

5.3.8. Wieś Kolbudy (obręb nr 5 - Kolbudy)
Kolbudy, jako ośrodek gminny, są wsią silnie zurbanizowaną o znacznie przekształconym historycznym układzie przestrzennym. Urbanizacja wsi postępuje głównie wokół Zbiornika Kolbudzkiego oraz drogi wojewódzkiej i powiatowej. Miejscowość położona jest na tle malowniczego krajobrazu, który wymaga ochrony. W związku z tym należy, w jak największym stopniu, zachować bardzo cenne widoki na doliny rzek Raduni i Reknicy.
Wyznaczone w Kolbudach kierunki zagospodarowania przestrzennego opracowano w głównej mierze na podstawie obowiązujących na tym terenie trzech miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z nimi, ustanowiono strefę ochrony konserwatorskiej
dla znacznego obszaru miejscowości, tzn. części centralnej, zachodniej i północnej. W niniejszym Studium proponuje się niewielkie powiększenie strefy ochrony konserwatorskiej o
tereny położone wokół Zbiornika Kolbudzkiego oraz rzeki Raduni, łącząc się ze strefą ochrony konserwatorskiej w Łapinie i Bielkowie (patrz wyżej rozdział 4.7.8.).

119

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KOLBUDY
TOM II - KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KOLBUDY

W Kolbudach przewiduje się przede wszystkim rozwój terenów o funkcji mieszkalnej, głównie
wokół Zbiornika Kolbudzkiego, usługowej - w centralnej części wsi i wzdłuż głównych ciągów
komunikacyjnych, oraz produkcyjno-usługowej - w północnej części miejscowości, przy drodze powiatowej.
Centrum wsi powinny stanowić trzy place publiczne (Plac Kaszubski, plac przed Urzędem
Gminy i plac przed kościołem), zlokalizowane w jej centralnej, pierwotnej części, wraz z terenami zabudowy usługowo-mieszkaniowej o cechach miastotwórczych.
Działania rehabilitacyjne (rewaloryzacyjne) we wsi powinny skupić się przede wszystkim
na terenie z zabytkowymi budynkami kolejowymi, położonym w południowej części Kolbud,
na dawnych młynach na rzece Raduni i Reknicy oraz na, wyznaczonych w gminnym programie opieki nad zabytkami, obiektach wymagających rewaloryzacji i adaptacji (patrz wyżej
rozdział 4.7.8.). Przekształceń i zagospodarowania wymagają natomiast zdegradowane i
tylko w części użytkowane tereny poprzemysłowe, położone w północnej części wsi oraz rynek przy Placu Kaszubskim.
W ramach wsi Kolbudy wskazuje się następujące tereny zainwestowane i dopuszczone
do zainwestowania:
• tereny przeznaczone dla zabudowy mieszkaniowej (M) - oznaczone symbolami:
5-1.M, 5-2.M, 5-3.M, 5-4.M, 5-5.M, 5-6.M, 5-7.M, 5-8.M, 5-9.M, 5-10.M, 5-11.M,
5-12.M, 5-13.M, 5-14.M, 5-15.M, 5-16.M, 5-17.M, 5-18.M, 5-19.M, 5-20.M, 5-21.M,
5-22.M, 5-23.M, 5-24.M, 5-25.M, 5-26.M, 5-27.M, 5-28.M, 5-29.M, 5-30.M, 5-31.M,
5-32.M, 5-33.M, 5-34.M, 5-35.M, 5-36.M, 5-37.M, 5-38.M, 5-39.M,
• tereny przeznaczone dal zabudowy rekreacji indywidualnej (ML) - oznaczone symbolami: 5-1.ML, 5-2.ML,
• tereny przeznaczone dla zabudowy mieszkaniowej i usług (M/U) - oznaczone symbolami: 5-1.M/U, 5-2.M/U, 5-3.M/U, 5-4.M/U, 5-5.M/U, 5-6.M/U, 5-7.M/U, 5-8.M/U,
5-9.M/U, 5-10.M/U, 5-11.M/U, 5-12.M/U, 5-13.M/U, 5-14.M/U, 5-15.M/U, 5-16.M/U,
5-17.M/U, 5-18.M/U, 5-19.M/U, 5-20.M/U, 5-21.M/U, 5-22.M/U, 5-23.M/U, 5-24.M/U,
5-25.M/U, 5-26.M/U, 5-27.M/U, 5-28.M/U, 5-29.M/U, 5-30.M/U, 5-31.M/U, 5-32.M/U,
• tereny przeznaczone dla usług i zabudowy mieszkaniowej (U/M) - oznaczone symbolami: 5-1.U/M, 5-2.U/M, 5-3.U/M, 5-4.U/M, 5-5.U/M,
• tereny przeznaczone dla usług (U) - oznaczone symbolami: 5-1.U, 5-2.U, 5-3.U,
5-4.U, 5-5.U, 5-6.U, 5-7.U, 5-8.U,
• tereny przeznaczone dla usług turystyki, sportu i rekreacji (UTS) - oznaczone symbolami: 5-1.UTS, 5-2.UTS, 5-3.UTS,
• tereny przeznaczone dla aktywizacji gospodarczej (AG) - oznaczone symbolami:
5-1.AG, 5-2.AG, 5-3.AG, 5-4.AG, 5-5.AG,
• tereny przeznaczone dla infrastruktury technicznej (I) - oznaczone symbolami: 5-1.I,
5-2.I,
• tereny przeznaczone dla zieleni urządzonej (ZP) - oznaczone symbolami: 5-1.ZP,
5-2.ZP, 5-3.ZP,
• tereny przeznaczone dla zieleni urządzonej i wód powierzchniowych (ZP/W) - oznaczone symbolami: 5-1.ZP/W, 5-2.ZP/W, 5-3.ZP/W, 5-4.ZP/W, 5-5.ZP/W, 5-6.ZP/W,
5-7.ZP/W, 5-8.ZP/W, 5-9.ZP/W, 5-10.ZP/W, 5-11.ZP/W, 5-12.ZP/W, 5-13.ZP/W,
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tereny przeznaczony na ogrody działkowe (ZD) - oznaczone symbolami: 5-1.ZD,
5-2.ZD,
• tereny przeznaczone na place publiczne (KP) - oznaczone symbolami: 5-1.KP,
5-2.KP, 5-3.KP, 5-4.KP,
• teren zamknięty - kolejowy (TZ) - oznaczony symbolem: 5-1.TZ,
oraz tereny otwarte:
• tereny rolne (R) - oznaczone symbolami: 5-1.R, 5-2.R,
• tereny rolne i wód powierzchniowych (R/W) - oznaczone symbolami: 5-1.R/W,
5-2.R/W, 5-3.R/W,
• tereny leśne (ZL) - oznaczone symbolami: 5-1.ZL, 5-2.ZL, 5-3.ZL, 5-4.ZL, 5-5.ZL,
5-6.ZL, 5-7.ZL, 5-8.ZL, 5-9.ZL, 5-10.ZL, 5-11.ZL, 5-12.ZL, 5-13.ZL, 5-14.ZL, 5-15.ZL,
5-16.ZL, 5-17.ZL, 5-18.ZL, 5-19.ZL, 5-20.ZL, 5-21.ZL, 5-22.ZL, 5-23.ZL, 5-24.ZL,
• tereny rolne z możliwością wprowadzenia zalesień (LZ) - oznaczone symbolami:
5-1.LZ, 5-2.LZ, 5-3.LZ, 5-4.LZ, 5-5.LZ, 5-6.LZ, 5-7.LZ, 5-8.LZ, 5-9.LZ, 5-10.LZ,
5-11.LZ, 5-12.LZ, 5-13.LZ, 5-14.LZ, 5-15.LZ.
•

W ramach terenów przeznaczonych dla zabudowy mieszkaniowej (M) przewiduje się na terenach: 5-8.M, 5-9.M i 5-14.M oraz w północnej części terenu 5-28.M realizację zarówno zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, jak i wielorodzinnej, zaś na terenach 5-26.M i 5-27.M,
zgodnie z istniejącym zagospodarowaniem i ustaleniami obowiązującego planu miejscowego, zachowanie i rozbudowę zabudowy wielorodzinnej. Na pozostałych terenach mieszkaniowych przewiduje się lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Tereny te pokrywają się w dużej mierze z zasięgiem istniejących lub będących w czasie realizacji terenów
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, przy czym całkowicie nowe zespoły zabudowy
jednorodzinnej przewiduje się zlokalizować, zgodnie z ustaleniami obowiązujących planów,
w znacznej odległości od centrum wsi, tj. na terenach w bezpośrednim sąsiedztwie przysiółka Nowiny, na obszarach położonych na północ od drogi wojewódzkiej oraz na południe od
Zbiornika Kolbudzkiego. Dodatkowo, na terenach 5-3.M, 5-4.M, 5-5.M, 5-6.M, 5-8.M i 5-9.M
obowiązują ograniczenia związane z ich częściowym położeniem w obszarze szczególnego
zagrożenia powodzią (wynikające z ustawy Prawo wodne i wskazane w rozdziale 3.7. - Obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszary osuwania się mas ziemnych).
Tereny przeznaczone dla zabudowy rekreacji indywidualnej (ML) znajdują się nad Zbiornikiem Kolbudzkim, nad jego północno-zachodnim brzegiem. Obejmują one istniejącą zabudowę tego typu, która może być zachowana lub zastąpiona zabudową mieszkaniową jednorodzinną, wolnostojącą.
W ramach terenów przeznaczonych dla zabudowy mieszkaniowej i usług (M/U) zakłada
się realizację zabudowy mieszkaniowej, mieszkaniowo-usługowej i wydzielonych usług nieuciążliwych, przy czym w zakresie zabudowy mieszkaniowej na terenach: 5-4.M/U, 5-5.M/U,
5-6.M/U, 5-7.M/U, 5-8.M/U, 5-12.M/U, 5-13.M/U, 5-14.M/U, 5-15.M/U, 5-16.M/U, 5-20.M/U,
5-21.M/U, 5-22.M/U, 5-23.M/U, 5-24.M/U, 5-25.M/U, 5-26.M/U, 5-27.M/U, 5-28.M/U przewiduje się lokalizację zarówno zabudowy jednorodzinnej, jak i wielorodzinnej a na pozostałych
terenach M/U zabudowy jednorodzinnej. Usługi winny być lokalizowane wzdłuż dróg publicznych, zwłaszcza głównych oraz wokół placów. Dodatkowo, na terenach 5-2.M/U, 5-5.M/U, 56.M/U, 5-7.M/U i 5-12.M/U obowiązują ograniczenia związane z ich częściowym położeniem
w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią (wynikające z ustawy Prawo wodne i wska-
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zane w rozdziale 3.7. - Obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszary osuwania
się mas ziemnych).
Na terenach przeznaczonych dla usług i zabudowy mieszkaniowej (U/M) przewiduje się
realizację usług nieuciążliwych, jako funkcji dominującej, a zabudowa mieszkaniowa winna
pełnić funkcję uzupełniającą. Z zakresu zabudowy mieszkaniowej przewiduje się realizację
zabudowy jednorodzinnej.
Na terenach przeznaczonych dla usług (U) przewiduje się realizację usług nieuciążliwych.
Teren 5-5.U obejmuje obszar istniejącego budynku kościoła wraz towarzyszącymi zabudowaniami. Przewiduje się na tym terenie kontynuację dotychczasowego użytkowania. Tereny
5-7.U i 5-8.U obejmują istniejące przedszkole i szkołę, które także mogą być zachowane i
rozbudowywane. Dodatkowo, na terenach 5-3.U, 5-4.U i 5-6.U obowiązują ograniczenia
związane z ich częściowym położeniem w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią
(wynikające z ustawy Prawo wodne i wskazane w rozdziale 3.7. - Obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszary osuwania się mas ziemnych).
Tereny przeznaczone dla usług turystyki, sportu i rekreacji (UTS) położone są nad Zbiornikiem Kolbudzkim. Na terenach 5-1.UTS i 5-2.UTS wskazuje się realizację obiektów obsługi
ruchu turystycznego w postaci ośrodków wczasowych, hoteli, usług gastronomi, itp. z uzupełniającą zabudową usług handlu, jak również realizację obiektów sportowych, na przykład
w postaci przystani, plaż, boisk, itp. Na terenie 5-3.UTS przewiduje się lokalizację obiektów i
urządzeń sportowych, na przykład w postaci: boisk sportowych, kortów tenisowych, przystani, plaż, z uzupełniającą zabudową usług gastronomi i handlu.
Tereny przeznaczone dla aktywizacji gospodarczej (AG) obejmują teren nowej fabryki kosmetyków „Ziaja” (5-1.AG) usytuowany w północnej części Kolbud, oraz rozległe, zdegradowane i w dużej mierze nieużytkowane tereny poprzemysłowe, położone w północnej części
wsi, przy drodze powiatowej w kierunku Łapina (5-2.AG, 5-3.AG), a także mniejsze obszary
położone w części południowo -zachodniej, przy drodze wojewódzkiej (5-4.AG) i przy linii kolejowej (5-5.AG). Na terenach AG przewiduje się realizację obiektów produkcyjnych, przemysłowych, magazynowo-składowych i usługowych, z wyłączeniem obiektów handlowych o
powierzchni sprzedaży powyżej 2 000 m2, przy czym nakłada się obowiązek izolowania terenów AG od pobliskich terenów mieszkaniowych, między innymi przez wprowadzenie zieleni
izolacyjnej lub środków technicznych, ograniczających lub eliminujących uciążliwość działalności usługowej i przemysłowej. W ramach terenów AG należy zapewnić odbiór i oczyszczanie wód deszczowych i roztopowych (wg Ogólnej koncepcji uporządkowania gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie Gminy Kolbudy). Dodatkowo, na terenie 5-3.AG
obowiązują ograniczenia związane z jego częściowym położeniem w obszarze szczególnego
zagrożenia powodzią (wynikające z ustawy Prawo wodne i wskazane w rozdziale 3.7. - Obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszary osuwania się mas ziemnych).
Tereny przeznaczone dla infrastruktury technicznej (I) obejmują fragment istniejącego rurociągu, chronionego wałem ziemnym, biegnącego od Zbiornika Kolbudzkiego do elektrowni
wodnej w Bielkowie (5-2.I), wraz z towarzyszącymi mu obiektami i urządzeniami oraz teren
istniejącego ujęcia wody w sąsiedztwie przysiółka Nowiny (5-1.I). Nakazuje się zachowanie i
ochronę istniejącego zagospodarowania terenu 5-2.I, w postaci wału ziemnego oraz obiektów i urządzeń hydroenergetycznych (patrz wyżej rozdział 4.7.8.).
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Tereny przeznaczone dla zieleni urządzonej (ZP) zajmują małe obszary, położone wśród
terenów zabudowy mieszkaniowej. Są to trzy niewielkie obszary, które winny stanowić ogólnodostępne tereny zieleni urządzonej. Na terenie 5-3.ZP znajduje się ponadto objęty ochroną konserwatorską kurchan.
Tereny przeznaczone dla zieleni urządzonej i wód powierzchniowych (ZP/W) obejmują:
dolinę rzeki i kanału Raduni (5-1.ZP/W, 5-5.ZP/W, 5-6.ZP/W), dolinę rzeki Reknicy
(5-2.ZP/W) - przebiegające przez centrum Kolbud, znaczny powierzchniowo teren wokół
Zbiornika Kolbudzkiego (5-7.ZP/W), jak również doliny innych mniejszych cieków i tereny
wokół oczek wodnych, występujące wśród osiedli mieszkaniowych (5-4.ZP/W, 5-6.ZP/W,
5-8.ZP/W, 5-9.ZP/W, 5-10.ZP/W, 5-11.ZP/W, 5-12.ZP/W, 5-13.ZP/W). Część istniejących
ogrodów działkowych, występujących po zachodniej stronie torów kolejowych w centralnej
części wsi, również przewiduje się przeznaczyć, zgodnie z obowiązującym planem, na tereny
zieleni urządzonej i wód powierzchniowych (5-3.ZP/W). Tereny ZP/W powinny docelowo
stanowić ogólnodostępne tereny zieleni o funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej dla mieszkańców bardzo prężnie rozwijających się Kolbud. A także winny zapewnić zachowanie i wyeksponowanie wyjątkowych walorów krajobrazowych i przyrodniczych tych obszarów. Nakazuje
się jednocześnie ochronę występujących w ich obrębie zbiorników wodnych, rzek i cieków
oraz roślinności nadwodnej. Dodatkowo, na terenach 5-1.ZP/W, 5-2.ZP/W, 5-4.ZP/W,
5-5.ZP/W i 5-6.ZP/W obowiązują ograniczenia związane z ich częściowym położeniem w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią (wynikające z ustawy Prawo wodne i wskazane
w rozdziale 3.7. - Obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszary osuwania się
mas ziemnych).
W ramach terenów przeznaczonych na ogrody działkowe (ZD) podtrzymuje się zachowanie
istniejących kompleksów ogrodów działkowych. Dodatkowo, na terenie 5-1.ZD obowiązują
ograniczenia związane z jego częściowym położeniem w obszarze szczególnego zagrożenia
powodzią (wynikające z ustawy Prawo wodne i wskazane w rozdziale 3.7. - Obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszary osuwania się mas ziemnych).
Tereny przeznaczone na place publiczne (KP) zlokalizowane są głównie w centralnej części Kolbud. Wskazano je w celu wyodrębnienia brakujących przestrzeni publicznych we wsi,
które mogłyby służyć integracji mieszkańców, nawiązywaniu kontaktów i tworzeniu więzi społecznych. Przestrzeniami winnymi pełnić punkcje placów publicznych, położonymi w centrum
wsi, są: Plac Kaszubski (5-1.KP), plac przy Urzędzie Gminy (5-2.KP) i przed kościołem
(5-3.KP), przy czym Plac Kaszubski winien przestać pełnić funkcję parkingu i zostać dostosowany do pełnienia roli głównego placu (rynku) w Kolbudach. Ponadto wyróżniono jeszcze
plac w północnej części wsi przy drodze wojewódzkiej - położony obok szkoły (5-4.KP).
Teren zamknięty - kolejowy (TZ) obejmuje fragment linii kolejowej relacji Pruszcz Gdański Kartuzy - Lębork. Dodatkowo, teren 5-1.TZ położony jest częściowo w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, dla których obowiązują ograniczenia wynikające z ustawy Prawo
wodne.
Na terenach rolnych (R) podtrzymuje się istniejące użytkowanie rolnicze i wprowadza się
zakaz zabudowy, który nie dotyczy możliwości realizacji sieci i obiektów infrastruktury technicznej (w tym z zakresu telekomunikacji). Wyłącznie tych terenów, w tym zwłaszcza terenu
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5-2.R, z możliwości zabudowy ma na celu ochronę malowniczego krajobrazu doliny rzeki
Raduni. Tym niemniej, dopuszcza się uwzględnienie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego powstających na tych terenach, w oparciu o decyzje o warunkach zabudowy, nowych obiektów. Dodatkowo, na terenie 5-2.R obowiązują ograniczenia związane
z jego częściowym położeniem w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią (wynikające
z ustawy Prawo wodne i wskazane w rozdziale 3.7. - Obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszary osuwania się mas ziemnych).
Tereny rolne i wód powierzchniowych (R/W) obejmują dolinę rzeki Raduni północnej
(5-1.R/W) i w południowej (5-3.R/W) części wsi oraz dolinę rzeki Reknicy (5-2.R/W) w zachodniej części miejscowości. Są to tereny bezwzględnie wyłączone z możliwości zabudowy
w celu ochrony wysokich walorów krajobrazowych i przyrodniczych dolin rzecznych. Zakaz
zabudowy nie dotyczy jednak możliwości realizacji obiektów związanych z gospodarką wodną oraz realizacji sieci i obiektów infrastruktury technicznej (w tym z zakresu telekomunikacji). Dodatkowo, na terenach 5-1.R/W, 5-2.R/W i 5-3.R/W obowiązują ograniczenia związane
z ich częściowym położeniem w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią (wynikające z
ustawy Prawo wodne i wskazane w rozdziale 3.7. - Obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszary osuwania się mas ziemnych).
Tereny leśne (ZL) w miejscowości Kolbudy zajmują zarówno duże, jak i małe obszary kompleksów leśnych, położone są w granicach Przywidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,
z wyjątkiem terenów: 5-5.ZL, 5-17.ZL, 5-23.ZL, 5-24.ZL. Tereny te przeznaczone są na potrzeby gospodarki leśnej. Dodatkowo, na terenach: 5-1.ZL, 5-2.ZL, 5-9.ZL, 5-10.ZL, 5-11.ZL,
5-12.ZL, 5-13.ZL, 5-14.ZL, 5-15.ZL, 5-16.ZL, 5-22.ZL, 5-23.ZL i 5-24.ZL obowiązują ograniczenia związane z ich częściowym położeniem w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią (wynikające z ustawy Prawo wodne i wskazane w rozdziale 3.7. - Obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszary osuwania się mas ziemnych).
Tereny rolne z możliwością wprowadzenia zalesień (LZ) obejmują liczne tereny o małej
powierzchni użytkowane rolniczo, położone zazwyczaj w bezpośrednim sąsiedztwie lasu. Tereny LZ wyłącza się z możliwości zabudowy, między innymi w celu ochrony malowniczych
krajobrazów dolin rzecznych, w tym rzeki Raduni i Reknicy. Zakaz zabudowy nie dotyczy realizacji sieci i obiektów infrastruktury technicznej (w tym z zakresu telekomunikacji). Dodatkowo, na terenach 5-1.LZ, 5-4.LZ i 5-13.LZ obowiązują ograniczenia związane z ich częściowym położeniem w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią (wynikające z ustawy
Prawo wodne i wskazane w rozdziale 3.7. - Obszary szczególnego zagrożenia powodzią
oraz obszary osuwania się mas ziemnych).

5.3.9. Wieś Kowale (obręb nr 2 - Kowale)
Głównym problemem przestrzennym prężnie rozwijającej się miejscowości Kowale, będącej
pod silnym wpływem miasta Gdańska i dróg tranzytowych, jest chaotycznie powstająca nowa
zabudowa, która nie tworzy zdefiniowanych struktur przestrzennych (zwłaszcza w części
północnej i zachodniej) i nie nawiązuje do historycznego układu przestrzennego dawnej wsi
owalnicowej, a także niezagospodarowane obszary wzdłuż obwodnicy trójmiejskiej, które
kreują bardzo niską jakość przestrzeni przy głównym wjeździe na teren gminy.
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Przebiegające przez wieś główne drogi tranzytowe regionu, tzn. obwodnica trójmiejska oraz
droga wojewódzka wraz z węzłem drogowym, zakłóciły dawny układ przestrzenny wsi owalnicowej, w tym identyfikację jej historycznego centrum. W celu ochrony zachowanych jeszcze pozostałości walorów kulturowych wsi, należy przede wszystkim pozostawić, jako niezabudowany teren 2-4.ZP/W, stanowiący zachowaną część dawnej owalnicy (zakwalifikowany
w Studium do obszaru przestrzeni publicznej). Teren ten wraz z otaczającymi go ulicami,
znajdującymi się wokół zabytkowymi budynkami (w tym domem podcieniowym stanowiącym
lokalną dominantę kulturową) winny stać się centrum wsi Kowale.
Pierwotną część wsi owalnicowej należy objąć, zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego, strefą ochrony konserwatorskiej (patrz wyżej rozdział 4.7.9.).
Działania rehabilitacyjne (rewaloryzacyjne) powinny skupić się przede wszystkim w centralnej, historycznej części wsi, na terenach istniejącej zabudowy mieszkaniowej (patrz wyżej
rozdział 4.7.8.). Natomiast przekształceniom powinny zostać poddane obszary dawnych
upraw sadowniczych w północnej części wsi oraz tereny zabudowy usługowej, przy drodze
wojewódzkiej. W Kowalach występują również tereny wymagające rekultywacji. Są to obszary porzuconej działalności gospodarczej, w tym składów i magazynów, oraz nielegalne
składowiska odpadów w rejonie drogi krajowej i wojewódzkiej.
Proponowane we wsi tereny mieszkaniowe i aktywizacji gospodarczej określono w oparciu o
ustalenia obowiązujących na tym terenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, uwzględniając jednocześnie dotychczasowe użytkowanie terenu i wnioski złożone przez właścicieli nieruchomości. Podstawowy kierunek przeznaczenia terenów sprowadza się do prostej zasady, polegającej na lokalizowaniu terenów produkcyjno-magazynowousługowych wzdłuż Obwodnicy Trójmiejskiej i składowiska odpadów w Szadółkach oraz zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo-usługowej na pozostałym obszarze, z dominacją
usług wzdłuż drogi wojewódzkiej. Wzdłuż cieków i oczek wodnych zachowuje się tereny zielone, które docelowo winny stanowić tereny urządzonej zieleni publicznej.
Przy sporządzaniu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich
zmian dla obszarów położonych w północnej części obrębu należy uwzględnić oddziaływanie
na środowisko składowiska i Zakładu Zagospodarowania Odpadów usytuowanego w Gdańsku-Szadółkach.
W ramach wsi Kowale wskazuje się następujące tereny zainwestowane i dopuszczone do
zainwestowania:
• tereny przeznaczone dla zabudowy mieszkaniowej (M) - oznaczone symbolami:
2-1.M, 2-2.M, 2-3.M, 2-4.M, 2-5.M, 2-6.M, 2-7.M,
• tereny przeznaczone dla zabudowy mieszkaniowej i usług (M/U) - oznaczone symbolami: 2-1.M/U, 2-2.M/U, 2-3.M/U, 2-4.M/U, 2-5.M/U, 2-6.M/U, 2-7.M/U, 2-8.M/U,
2-9.M/U, 2-10.M/U, 2-11.M/U, 2-12.M/U,
• tereny przeznaczone dla usług i zabudowy mieszkaniowej (U/M) - oznaczone symbolami: 2-1.U/M, 2-2.U/M, 2-3.U/M, 2-4.U/M, 2-5.U/M, 2-6.U/M, 2-7.U/M, 2-8.U/M,
2-9.U/M, 2-10.U/M, 2-11.U/M,
• tereny przeznaczone dla usług (U) - oznaczone symbolami: 2-1.U, 2-2.U, 2-3.U,
2-4.U, 2-5.U, 2-6.U, 2-7.U,
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tereny przeznaczone dla aktywizacji gospodarczej (AG) - oznaczone symbolami:
2-1.AG, 2-2.AG, 2-3.AG, 2-4.AG, 2-5.AG, 2-6.AG, 2-7.AG, 2-8.AG, 2-9.AG,
• tereny przeznaczone dla aktywizacji gospodarczej i handlu wielko powierzchniowego
(AG/UC) - oznaczone symbolami: 2-1.AG/UC, 2-2.AG/UC, 2-3.AG/UC, 2-4.AG/UC,
2-5.AG/UC, 2-6.AG/UC, 2-7.AG/UC,
• tereny przeznaczone dla zieleni urządzonej (ZP) - oznaczone symbolami: 2-1.ZP,
2-2.ZP,
• tereny przeznaczone dla zieleni urządzonej i wód powierzchniowych (ZP/W) - oznaczone symbolami: 2-1.ZP/W, 2-2.ZP/W, 2-3.ZP/W, 2-4.ZP/W, 2-5.ZP/W, 2-6.ZP/W,
2-7.ZP/W, 2-8.ZP/W, 2-9.ZP/W, 2-10.ZP/W, 2-11.ZP/W, 2-12.ZP/W, 2-13.ZP/W,
oraz tereny otwarte:
• tereny leśne (ZL) - oznaczone symbolami: 2-1.ZL, 2-2.ZL, 2-3.ZL.
•

W ramach terenów przeznaczonych dla zabudowy mieszkaniowej (M) przewiduje się: na
terenie 2-2.M realizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, na terenach 2-1.M i 2-4.M
zabudowy jedno i wielorodzinnej, zaś na terenach: 2-3.M, 2-5.M, 2-6.M, 2-7.M zabudowy
wielorodzinnej. Tereny mieszkaniowe pokrywają się w dużej mierze z zasięgiem istniejących
lub będących w trakcie realizacji zespołów zabudowy mieszkaniowej.
W ramach terenów przeznaczonych dla zabudowy mieszkaniowej i usług (M/U) przewiduje się realizację zabudowy mieszkaniowej, mieszkaniowo-usługowej i wydzielonych usług
nieuciążliwych, przy czym tereny usługowe winny być lokalizowane wzdłuż dróg publicznych.
W zakresie zabudowy mieszkaniowej na terenach: 2-6.M/U, 2-7.M/U, 2-11.M/U, 2-12.M/U,
położonych w południowo-wschodniej części wsi, przewiduje się wyłącznie lokalizację zabudowy wielorodzinnej, zaś na terenach: 2-1.M/U, 2-2.M/U, 2-3.M/U, 2-4.M/U, 2-8.M/U,
2-9.M/U, zabudowy jednorodzinnej. Jedynie na terenach 2-5.M/U i 2-10.M/U dopuszcza się
lokalizację zarówno zabudowy jednorodzinnej, jak i wielorodzinnej.
Na terenach przeznaczonych dla usług i zabudowy mieszkaniowej (U/M) przewiduje się
realizację usług nieuciążliwych, jako funkcji dominującej, a zabudowa mieszkaniowa winna
pełnić funkcję uzupełniającą. Z zakresu zabudowy mieszkaniowej przewiduje się realizację
zabudowy jednorodzinnej, z wyjątkiem terenów 2-3.U/M, 2-5.U/M i 2-11.U/M, na których dopuszcza się dodatkowo lokalizację zabudowy wielorodzinnej. Na terenie 2-6.U/M dopuszcza
się, zgodnie z obowiązującym planem miejscowym, rzemiosło oraz składy i magazyny. Tereny 2-6.U/M i 2-11.U/M częściowo położone są w granicach strefy zagrożonej ponadnormatywnym hałasem, w związku z bliskością drogi krajowej S6.
Tereny przeznaczone dla usług (U) położone są głownie wzdłuż drogi wojewódzkiej oraz
pośród zabudowy wielorodzinnej. W ich obrębie przewiduje się realizację usług nieuciążliwych. Teren 2-7.U obejmuje istniejące obiekty sakralne, wskazane do zachowania z możliwością rozbudowy. Na terenach 2-5.U i 2-6.U dopuszcza się lokalizację zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Teren 2-4.U częściowo położony jest w granicach strefy zagrożonej
ponadnormatywnym hałasem, w związku z bliskością drogi krajowej S6. Natomiast na terenie 2-2.U należy zabezpieczyć możliwość ewentualnej budowy zbiornika retencyjnego (wg
Ogólnej koncepcji uporządkowania gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie
Gminy Kolbudy).
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Tereny przeznaczone dla aktywizacji gospodarczej (AG) zostały wyznaczone zgodnie z
ustaleniami obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Są to
w dużej mierze tereny dotąd niezainwestowane. Planuje się je na obszarach położonych w
bezpośrednim sąsiedztwie przechodzących przez Kowale dróg tranzytowych, tj. Obwodnicy
Trójmiejskiej i drogi wojewódzkiej oraz w sąsiedztwie składowiska odpadów komunalnych w
Szadółkach, położonego na terenie Gdańska. Na terenie 2-8.AG dopuszcza się, zgodnie z
obowiązującym planem miejscowym, lokalizowanie obiektów handlowych o powierzchni
sprzedaży powyżej 2 000 m2. W ramach terenów AG należy zapewnić odbiór i oczyszczanie
wód deszczowych i roztopowych, w tym budowę zbiorników retencyjnych (wg Ogólnej koncepcji uporządkowania gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie Gminy Kolbudy). Dla terenów: 2-4.AG, 2-5.AG, 2-6.AG, 2-7.AG, 2-9.AG nakłada się obowiązek izolowania ich od pobliskich terenów mieszkaniowych, między innymi przez wprowadzenie zieleni
izolacyjnej lub środków technicznych, ograniczających lub eliminujących uciążliwość działalności usługowej i przemysłowej. Tereny 2-8.AG i 2-9.AG częściowo położone są w granicach
strefy zagrożonej ponadnormatywnym hałasem, w związku z bliskością drogi krajowej S6.
Tereny przeznaczone dla aktywizacji gospodarczej i handlu wielkopowierzchniowego
(AG/UC) położone są przy Obwodnicy Trójmiejskiej i drodze wojewódzkiej. Obecnie zainwestowane są głównie tereny znajdujące się w części północnej Kowal, natomiast pozostałe
stanowią znaczące rezerwy terenów atrakcyjnych inwestycyjnie. W ramach terenów AG/UC
należy zapewnić odbiór i oczyszczanie wód deszczowych i roztopowych, w tym budowę
zbiorników retencyjnych (wg Ogólnej koncepcji uporządkowania gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie Gminy Kolbudy). Na terenach AG/UC wprowadza się obowiązek izolowania ich od pobliskich terenów mieszkaniowych, między innymi przez wprowadzenie zieleni izolacyjnej lub środków technicznych, ograniczających lub eliminujących uciążliwość działalności usługowej i przemysłowej. Tereny 2-1.AG/UC, 2-2.AG/UC, 2-4.AG/U,
2-5.AG/UC i 2-6.AG/UC częściowo położone są w granicach strefy zagrożonej ponadnormatywnym hałasem, w związku z bliskością drogi krajowej S6.
Tereny przeznaczone dla zieleni urządzonej (ZP) obejmują dwa bardzo niewielkie tereny
położone wśród zabudowy mieszkaniowej. Powinny one stanowić ogólnodostępną zieleń w
postaci parku lub skweru. Zasięg terenów ZP określono w oparciu o ustalenia obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Tereny przeznaczone dla zieleni urządzonej i wód powierzchniowych (ZP/W) obejmują
doliny cieków wodnych oraz tereny nad licznymi zbiornikami wodnymi a także teren stanowiący fragment centralnej części dawnej owalnicy wsi Kowale (teren 2-4.ZP/W), który wraz z
otaczającymi go ulicami i znajdującymi się wokół zabytkowymi budynkami (w tym zabytkowym domem podcieniowym) winny stać się centrum wsi Kowale. Obszary ZP/W powinny
stanowić ogólnodostępne tereny zieleni o funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej, zapewniające
jednocześnie dostęp do terenów wód. Nakazuje się jednocześnie ochronę występujących w
ich obrębie zbiorników wodnych i cieków oraz roślinności nadwodnej. Na terenie 2-12.ZP/W
planowana jest ponadto budowa zbiornika retencyjnego (wg Ogólnej koncepcji uporządkowania gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie Gminy Kolbudy).
Tereny leśne (ZL) obejmują dwa małe fragmenty lasu, położonego w sąsiedztwie składowiska odpadów komunalnych w Szadółkach oraz fragment większego kompleksu leśnego sięgającego na teren Jankowa Gdańskiego.
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5.3.10. Wieś Lisewiec i przysiółek Krymki (obręb nr 11 - Lisewiec)
Lisewiec stanowi przykład dobrze zachowanej zabudowy ruralistycznej wsi rozproszonej.
Jednak zagrożeniem dla niej jest spontaniczna urbanizacja terenów otwartych.
Relikty zespołu dworsko-folwarcznego i parku podworskiego, stanowiące dominantę kulturową wsi, należy bezwzględnie chronić i eksponować. W związku z tym nie planuje się nowych inwestycji na terenach położonych w sąsiedztwie zespołu, na wschód i południe od
niego.
Jako centrum wsi proponuje się wykreować teren zespołu dworsko-folwarcznego wraz z
parkiem podworskim oraz sąsiadującymi terenami wzdłuż drogi gminnej, które winny oprócz
funkcji mieszkalnej, czy zagrodowej pełnić także funkcje usługowe.
Teren parku podworskiego należy objąć, obok terenu cmentarza, zlokalizowanego w południowo-zachodniej części wsi, działaniami rehabilitacyjnymi (rewaloryzacyjnymi).
Obecny rozwój przestrzenny wsi Lisewiec i przysiółka Krymki dobywa się w sposób chaotyczny, na podstawie decyzji o warunkach zabudowy. Teren wsi nie jest objęty żadnym
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W związku z tym konieczne
jest wykonanie takiego opracowania planistycznego, mając na względzie zapewnienie harmonijnego rozwoju tej miejscowości.
W ramach wsi Lisewiec wskazuje się następujące tereny zainwestowane i dopuszczone
do zainwestowania:
• tereny przeznaczone dla zabudowy mieszkaniowej (M) - oznaczone symbolami:
11-1.M, 11-2.M, 11-3.M, 11-4.M, 11-5.M, 11-9.M,
• teren przeznaczony dla zabudowy mieszkaniowej i zieleni (MZ) - oznaczony symbolem: 11-1.MZ,
• tereny przeznaczone dla zabudowy mieszkaniowej i usług (M/U) - oznaczone symbolami: 11-1.M/U, 11-2.M/U,
• tereny przeznaczone dla zabudowy zagrodowej (RM) - oznaczone symbolami:
11-1.RM, 11-2.RM, 11-3.RM, 11-4.RM,
• tereny przeznaczone dla zabudowy zagrodowej i usług (RM/U) - oznaczone symbolami: 11-1.RM/U, 11-2.RM/U, 11-3.RM/U,
• teren przeznaczony dla zieleni urządzonej i usług (ZP/U) - oznaczony symbolem:
11-1.ZP/U,
• teren przeznaczony dla zieleni urządzonej i wód powierzchniowych (ZP/W) - oznaczony symbolem: 11-1.ZP/W,
• teren nieczynnego cmentarza historycznego przeznaczony do zachowania i ochrony
(ZPc) - oznaczony symbolem: 11-1.ZPc,
oraz tereny otwarte:
• tereny rolne (R) - oznaczone symbolami: 11-1.R, 11-2.R, 11-3.R, 11-4.R, 11-5.R,
11-6.R, 11-7.R, 11-8.R, 11-9.R, 11-10.R, 11-11.R, 11-15.R, 11-16.R, 11-17.R,
11-18.R,
• tereny rolne i wód powierzchniowych (R/W) - oznaczone symbolami: 11-1.R/W,
11-2.R/W, 11-3.R/W, 11-4.R/W, 11-5.R/W,
• tereny leśne (ZL) - oznaczone symbolami: 11-2.ZL, 11-5.ZL, 11-6.ZL.
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Tereny przeznaczone dla zabudowy mieszkaniowej (M) to stosunkowo niewielkie tereny z
istniejącą już zabudową mieszkaniową jednorodzinną oraz bardzo rozległe tereny niezabudowane, z których część posiada już wydane decyzje o warunkach zabudowy a część objęta
jest wnioskami o przeznaczenie pod zabudowę. Na terenach tych przewiduje się realizację
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
W obrębie terenu przeznaczonego dla zabudowy mieszkaniowej i zieleni (MZ) przewiduje
się lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z wydzielonymi terenami zieleni lub
lokalizację zabudowy mieszkaniowej o charakterze rezydencjonalnym na dużych działkach.
W ramach terenów przeznaczonych dla zabudowy mieszkaniowej i usług (M/U) wskazuje
się realizację na obszarach położonych w centrum wsi, wokół reliktów zespołu dworskofolwarcznego i parku podworskiego (teren 11-1.M/U) oraz na terenie położonym nieco na południe od centrum Lisewca (11-2.M/U) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami
nieuciążliwymi, z dopuszczeniem zachowania i rozwoju zabudowy zagrodowej.
Tereny przeznaczone dla zabudowy zagrodowej (RM) obejmują teren rozproszonych i występujących pojedynczo zabudowań zagrodowych. Na terenach RM wskazuje się zachowanie istniejącej zabudowy zagrodowej oraz lokalizację nowej. Dopuszcza się ponadto lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej oraz wykorzystanie terenów
RM na potrzeby rekreacji indywidualnej lub agroturystyki.
Tereny przeznaczone dla zabudowy zagrodowej i usług (RM/U) położone są w centralnej,
pierwotnej części wsi. W ich obrębie przewiduje się przede wszystkim zachowanie istniejącej, historycznej zabudowy zagrodowej oraz reliktów zabudowy dworsko-folwarcznej. Te
cenne kulturowo obiekty, winny zostać wyremontowane i zaadaptowane do pełnienia funkcji
usługowych, w tym publicznych. Na terenach RM/U dopuszcza się lokalizowanie budynków
mieszkaniowych jednorodzinnych, mieszkaniowo-usługowych, usług nieuciążliwych oraz wykorzystanie istniejącej zabudowy na potrzeby rekreacji indywidualnej i agroturystyki.
Teren przeznaczony dla zieleni urządzonej i usług (ZP/U) obejmuje relikty parku podworskiego, zlokalizowanego w centralnej części wsi. W jego obrębie ustala się przede wszystkim
ochronę i zachowanie historycznego drzewostanu i układu przestrzennego założenia parkowego. Teren 11-1.ZP/U może stanowić ogólnodostępny obszar zieleni o funkcji rekreacyjnowypoczynkowej na przykład w postaci parku, ogrodu z usługami zlokalizowanymi w odtworzonym budynku dworu. Usługom może towarzyszyć funkcja mieszkalna.
Natomiast teren przeznaczony dla zieleni urządzonej i wód powierzchniowych (ZP/W) położony jest w samym centrum wsi wokół oczka wodnego. Obszar ten powinien stanowić
ogólnodostępny teren zieleni o funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej, wzbogacający program
usługowy centrum miejscowości.
Na terenie nieczynnego cmentarza historycznego przeznaczonego do zachowania i
ochrony (ZPc), który obejmuje obszar starego cmentarza, obowiązuje zachowanie i ochrona
zabytkowych nagrobków, wraz z ich układem przestrzennym, historycznych nasadzeń i układu zieleni. Wprowadza się wymóg rewaloryzacji terenu historycznego cmentarza, w tym uporządkowania zieleni wysokiej i niskiej w celu uczytelnienia jego układu.
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Na terenach rolnych (R) we wsi Lisewiec obowiązuje zakaz zabudowy, w celu zachowania
malowniczej panoramy widokowej na otaczające wieś doliny rzeczne oraz pola uprawne, jako elementy wiejskiego krajobrazu miejscowości, oraz prawidłową ekspozycję krajobrazu
kulturowego - reliktów zespołu pałacowo-dworskiego. Dopuszcza się jednak uwzględnienie w
miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego powstających na tych terenach, w
oparciu o decyzje o warunkach zabudowy, nowych obiektów oraz realizację sieci i obiektów
infrastruktury technicznej (w tym z zakresu telekomunikacji).
Tereny rolne i wód powierzchniowych (R/W) obejmują doliny cieków oraz tereny śródpolnych oczek wodnych, które powinno się bezwzględnie wyłączyć z możliwości zabudowy.
Zakaz zabudowy nie dotyczy jednak możliwości realizacji obiektów związanych z gospodarką wodną oraz realizacji sieci i obiektów infrastruktury technicznej (w tym z zakresu telekomunikacji). Na terenach R/W wprowadza się również obowiązek zachowania i ochrony występujących w ich obrębie wód powierzchniowych.
Tereny leśne (ZL) w miejscowości Lisewiec zajmują niewielkie kompleksy leśne, które przeznaczone są na potrzeby gospodarki leśnej.

W ramach przysiółka Krymki wskazuje się następujące tereny zainwestowane i dopuszczone do zainwestowania:
• tereny przeznaczone dla zabudowy mieszkaniowej (M) - oznaczone symbolami:
11-6.M, 11-7.M, 11-8.M,
• tereny przeznaczone dla zabudowy zagrodowej (RM) - oznaczone symbolami:
11-5.RM, 11-6.RM,
• teren przeznaczony dla aktywizacji gospodarczej (AG) - oznaczony symbolem:
11-1.AG,
oraz tereny otwarte:
• tereny rolne (R) - oznaczone symbolami: 11-12.R, 11-13.R, 11-14.R,
• tereny rolne i wód powierzchniowych (R/W) - oznaczone symbolami: 11-6.R/W,
11-7.R/W,
• tereny leśne (ZL) - oznaczone symbolami: 11-1.ZL, 11-3.ZL, 11-4.ZL, 11-7.ZL.
Tereny przeznaczone dla zabudowy mieszkaniowej (M) obejmują tereny rozproszonej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz tereny, dla których wydano decyzje o warunkach
zabudowy lub wniesiono wnioski o przeznaczenie do zabudowy. Dopuszcza się tu lokalizowanie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Tereny przeznaczone dla zabudowy zagrodowej (RM) obejmują głównie obszary z istniejącą zabudową zagrodową, wskazaną do zachowania i rozbudowy, z możliwością lokalizowania zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Na terenie przeznaczonym dla aktywizacji gospodarczej (AG), zgodnie z obecnym zagospodarowaniem, przewiduje się możliwość lokalizowania obiektów produkcyjnych, składów i
magazynów oraz obiektów usługowych. W ramach terenu AG należy zapewnić odbiór i
oczyszczanie wód deszczowych i roztopowych (wg Ogólnej koncepcji uporządkowania gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie Gminy Kolbudy).
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Tereny rolne (R) otaczające przysiółek Krymki należy wyłączyć z możliwości zabudowy, w
celu zapewnienia ochrony walorów krajobrazowych i kulturowych. Niemniej jednak dopuszcza się uwzględnienie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego powstających na tych obszarach, w oparciu o decyzje o warunkach zabudowy, nowych obiektów oraz
realizację sieci i obiektów infrastruktury technicznej (w tym z zakresu telekomunikacji).
Tereny rolne i wód powierzchniowych (R/W) obejmują dolinę cieku, którą wyłącza się z
zabudowy. Zakaz zabudowy nie dotyczy jednak możliwości realizacji obiektów związanych z
gospodarką wodną oraz realizacji sieci i obiektów infrastruktury technicznej (w tym z zakresu
telekomunikacji). Na terenie R/W wprowadza się również obowiązek zachowania i ochrony
występujących tu wód powierzchniowych.
Tereny leśne (ZL) obejmują niewielkie kompleksy leśne. Są to obszary przeznaczone na potrzeby gospodarki leśnej.

5.3.11. Wieś Lublewo Gdańskie (obejmująca fragment obrębu nr 4 - Lublewo Gdańskie)
Wieś Lublewo Gdańskie rozwija się głównie wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 221, która stanowi
główną oś rozwojową miejscowości. Jest to duża wieś rozwijając się w bardzo szybkim tempie. Wyznaczając kierunki zagospodarowania przestrzennego miejscowości, należy wziąć
pod uwagę potrzebę zachowania jej bogatego dziedzictwa kulturowego, w tym średniowiecznego układu urbanistycznego wsi ulicówki dwudrożnej z wytworzonym centrum w rejonie kościoła.
W tym celu proponuje się, zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego, zachowanie strefy ochrony konserwatorskiej dla pierwotnej części wsi, obejmującej
ulicową zabudowę siedliskową wraz z kościołem p.w. N.M.P. Królowej Polski, pełniącym
funkcję dominanty kulturowej. W związku w tym wszystkie działania inwestycyjne w obrębie strefy należy realizować w nawiązaniu do historycznego układu wsi (patrz wyżej rozdział
4.7.11.). Należy uzupełnić pierzeje ulicówki, podkreślając jej historyczny układ urbanistyczny,
objąć ochroną historyczne podziały własnościowe oraz nasadzenia zielenią. Nowa zabudowa powinna być kształtowana w sposób nawiązujący do charakteru, formy i skali istniejącej
zabudowy historycznej.
Funkcję centrum wsi powinna pełnić jej historyczna część, z dominantą w postaci kościoła.
Na tym obszarze planuje się zachowanie centrotwórczej działalności usługowej oraz terenów
zieleni urządzonej.
Przekształceniom powinien zostać objęty jedynie, zlokalizowany w północno-wschodniej
części wsi, zdegradowany obszar, na którym planuje się realizację zabudowy mieszkaniowej
i usługowej.
W ramach wsi Lublewo Gdańskie wskazuje się następujące tereny zainwestowane i dopuszczone do zainwestowania:
• tereny przeznaczone dla zabudowy mieszkaniowej (M) - oznaczone symbolami:
4-1.M, 4-2.M, 4-3.M,
• teren przeznaczony dla zabudowy mieszkaniowej i zieleni (MZ) - oznaczony symbolem: 4-2.MZ,
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tereny przeznaczone dla zabudowy mieszkaniowej i usług (M/U) - oznaczone symbolami: 4-1.M/U, 4-2.M/U, 4-3.M/U, 4-4.M/U, 4-5.M/U, 4-6.M/U, 4-7.M/U, 4-8.M/U,
4-9.M/U, 4-10.M/U, 4-11.M/U, 4-28.M/U,
• tereny przeznaczone dla usług i zabudowy mieszkaniowej (U/M) - oznaczone symbolami: 4-1.U/M, 4-2.U/M, 4-3.U/M, 4-4.U/M, 4-5.U/M, 4-6.U/M, 4-7.U/M, 4-8.U/M,
4-9.U/M, 4-10.U/M, 4-11.U/M, 4-12.U/M,
• tereny przeznaczone dla usług (U) - oznaczone symbolami: 4-1.U, 4-2.U,
• teren przeznaczony dla usług turystyki, sportu i rekreacji (UTS) - oznaczony symbolem: 4-1.UTS,
• tereny przeznaczone dla aktywizacji gospodarczej (AG) - oznaczone symbolami:
4-1.AG, 4-2.AG,
• teren przeznaczony na potrzeby infrastruktury technicznej (I) - oznaczony symbolem:
4-1.I,
• tereny przeznaczone dla zieleni urządzonej i usług (ZP/U) - oznaczone symbolami:
4-1.ZP/U, 4-2.ZP/U, 4-3.ZP/U,
• tereny przeznaczone dla zieleni urządzonej i wód powierzchniowych (ZP/W) - oznaczone symbolami: 4-1.ZP/W, 4-2.ZP/W, 4-3.ZP/W, 4-4.ZP/W, 4-5.ZP/W, 4-6.ZP/W,
4-7.ZP/W, 4-8.ZP/W, 4-9.ZP/W, 4-10.ZP/W, 4-11.ZP/W,
• tereny przeznaczone na cmentarze (ZC) - oznaczone symbolami 4-1.ZC, 4-2.ZC,
• teren przeznaczony na parking (KS) - oznaczony symbolem: 1-1.KS,
oraz tereny otwarte:
• tereny leśne (ZL) - oznaczone symbolami: 4-1.ZL, 4-2.ZL, 4-3.ZL, 4-4.ZL, 4-5.ZL,
4-9.ZL,
• tereny leśne i wód powierzchniowych (ZL/W) - oznaczone symbolami: 4-1.ZL/W,
4-2.ZL/W,
• tereny rolne z możliwością wprowadzenia zalesień (LZ) - oznaczone symbolami:
4-1.LZ, 4-2.LZ, 4-3.LZ, 4-4.LZ, 4-5.LZ.
•

Na terenach przeznaczonych dla zabudowy mieszkaniowej (M) przewiduje się realizację
wyłącznie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, przy czym dopuszcza się lokalizację
nieuciążliwych usług podstawowych w parterach budynków mieszkalnych. Są to zarówno tereny zainwestowane i rozpoczętych procesów urbanizacyjnych w zakresie budownictwa jednorodzinnego, jak również tereny przeznaczone w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, nieznacznie
powiększone w niniejszym Studium.
Teren przeznaczony dla zabudowy mieszkaniowej i zieleni (MZ) we wsi Lublewo obejmuje
obszar, położony w jej wschodniej części, na którym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W Studium z uwagi na jego położenie pomiędzy dolinami dwóch
cieków, wskazuje się możliwość realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z wydzielonymi terenami zieleni (wzdłuż dolin) lub zabudowy mieszkaniowej o charakterze rezydencjonalnym na dużych działkach z budynkami maksymalnie odsuniętymi od cieków i dolin.
Tereny przeznaczone dla zabudowy mieszkaniowej i usług (M/U) obejmują zasadniczo tereny nowej zabudowy mieszkaniowej oraz tereny jeszcze niezabudowane. Na terenach M/U
przewiduje się realizację zabudowy jednorodzinnej, mieszkaniowo-usługowej i wydzielonych
usług nieuciążliwych, przy czym usługi winny być przede wszystkim lokalizowane wzdłuż
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dróg publicznych. Dla terenu 4-8.M/U należy uwzględnić w planie miejscowym przebiegające
tu sieci elektroenergetyczne najwyższych napięć i sieci gazowe wysokiego ciśnienia (np. poprzez wprowadzenie w obszarze gdzie przebiegają te sieci pasa zieleni urządzonej).
Tereny przeznaczone dla usług i zabudowy mieszkaniowej (U/M) położone są głównie
wzdłuż drogi wojewódzkiej. Obejmują one istniejącą zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,
dawną zabudowę zagrodową (często o wysokiej wartości kulturowej) i usługi. Na terenach
U/M postuluje się realizację w pierwszej kolejności usług, ze względu na uciążliwość drogi
wojewódzkiej, a zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna winna pełnić funkcję uzupełniającą.
Na tych terenach można również realizować zabudowę usługowo-mieszkaniową. Dawna zabudowa zagrodowa może być adaptowana dla funkcji mieszkaniowych i usługowych, pod
warunkiem przeprowadzenia właściwej modernizacji, niezagrażającej jej cechom zabytkowym (wygląd zewnętrzny i otoczenie).
Tereny przeznaczone dla usług (U) obejmują obszary już zainwestowane na cele usługowe.
Teren 4-1.U obejmuje między innymi obszar, położonego w centrum wsi, zabytkowego kościoła i towarzyszących mu zabudowań. Planuje się tu kontynuację funkcji usług kultu religijnego. Teren 4-2.U obejmuje obszar istniejącej placówki oświatowej, która może być zachowana, rozbudowywana lub przekształcona na inne funkcje usługowe.
Teren przeznaczony dla usług turystyki, sportu i rekreacji (UTS) obejmuje obszar powojskowy (dawną strzelnicę) położony w lesie na północ od Lublewa. Teren UTS wskazuje się,
zgodnie z obowiązującym planem miejscowym, do wykorzystania na cele sportoworekreacyjne np. jako strzelnicy sportowej, z uzupełniającą zabudową sanitarno-szatniową,
usług gastronomi i handlu, z dopuszczeniem także innych usług sportowo-rekreacyjnych.
Na terenach przeznaczonych dla aktywizacji gospodarczej (AG), położonych w centralnej i
północno-wschodniej części wsi, dopuszcza się realizację funkcji produkcyjnych, przemysłowych, składów i magazynów oraz usług, z wyłączeniem obiektów handlowych o powierzchni
sprzedaży powyżej 2 000 m2, przy czym z uwagi na bliskość sąsiednich terenów mieszkaniowych postuluje się realizację funkcji możliwie nieuciążliwych i obowiązek izolowania od terenów mieszkaniowych, między innymi przez wprowadzenie zieleni izolacyjnej lub środków
technicznych, ograniczających lub eliminujących uciążliwość działalności usługowej i przemysłowej. W ramach terenu 4-2.AG należy zapewnić odbiór i oczyszczanie wód deszczowych i roztopowych, w tym budowę zbiorników retencyjnych (wg Ogólnej koncepcji uporządkowania gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie Gminy Kolbudy).
Teren przeznaczony na potrzeby infrastruktury technicznej (I) obejmuje obszar istniejącej
elektrowni wodnej na rzece Raduni nad Jeziorem Łapińskim. Faktycznie należy on do miejscowości Łapino, choć położony jest w obrębie Lublewo Gdańskie. W jego granicach obowiązuje zachowanie i ochrona zabytkowych obiektów i urządzeń hydroenergetycznych (patrz
wyżej rozdział 4.7.12.). Jako uzupełnienie istniejącego zagospodarowania wskazuje się realizację zieleni - głównie niskiej. Dodatkowo, na terenie 4-1.I obowiązują ograniczenia związane z jego częściowym położeniem w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią (wynikające z ustawy Prawo wodne i wskazane w rozdziale 3.7. - Obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszary osuwania się mas ziemnych).
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Tereny przeznaczone dla zieleni urządzonej i usług (ZP/U) położone są w centralnowschodniej i zachodniej części miejscowości. Obejmują one: obszar okalający zabytkowy
cmentarz znajdujący się w północnej części wsi - wyznaczony w celu racjonalnego użytkowania strefy ochrony sanitarnej i prawidłowej ekspozycji zabytkowego cmentarza (4-2.ZP/U),
istniejący obszar zieleni parkowej w centrum wsi (4-3.ZP/U) oraz teren przy dolinie rzecznej
(4-1.ZP/U). Tereny te powinny zostać zagospodarowany głównie zielenią, a działalność
usługowa winna pełnić funkcję uzupełniającą i należeć do usług nieuciążliwych. Na terenie 42.ZP/U dopuszcza się lokalizację parkingu służącego do obsługi cmentarza.
Tereny przeznaczone dla zieleni urządzonej i wód powierzchniowych (ZP/W) obejmują
tereny zieleni położone wzdłuż cieków oraz wokół oczek wodnych, wśród istniejącej bądź
planowanej zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo-usługowej. Obszary te powinny stanowić ogólnodostępne tereny zieleni o funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej. Nakazuje się
ochronę występujących tu zbiorników wodnych i cieków oraz roślinności nadwodnej. Na terenach 4-3.ZP/W, 4-4.ZP/W i 4-5.ZP/W planowana jest ponadto budowa zbiorników retencyjnych (wg Ogólnej koncepcji uporządkowania gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie Gminy Kolbudy).
Terenami przeznaczonymi na cmentarze (ZC) są: obszar zabytkowego cmentarza, znajdującego się w północnej części Lublewa, oraz zgodnie z obowiązującym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego, teren nowego projektowanego cmentarza, w północnozachodniej części miejscowości. Dla terenów ZC obowiązuje zachowanie strefy ochrony sanitarnej w odległości 50 m, w której zakazuje się lokalizacji m.in. budynków mieszkalnych czy
studzien do czerpania wody. Na terenie 4-2.ZC obowiązuje zachowanie i ochrona zabytkowych nagrobków, wraz z ich układem przestrzennym, historycznych nasadzeń i układu zieleni. Wprowadza się wymóg rewaloryzacji terenu historycznego cmentarza, w tym uporządkowania zieleni wysokiej i niskiej w celu uczytelnienia jego układu (patrz wyżej rozdział 4.7.11.).
Na terenie 4-1.ZC istnieje możliwość lokalizacji zabudowy towarzyszącej, na przykład w postaci: kaplicy, domu pogrzebowego, budynku administracyjnego cmentarza czy parkingu.
Teren przeznaczony na parking (KS), zgodnie ustaleniami obowiązującego planu miejscowego, znajduje się przy projektowanym cmentarzu, w północnej części wsi. Wskazuje się na
tym obszarze realizację ogólnodostępnego parkingu, między innymi obsługującego projektowany cmentarz.
Tereny leśne (ZL) służą gospodarce leśnej. Teren 4-2.ZL położony jest w granicach Otomińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Raduni, a tereny 4-5.ZL i 4-9.ZL - w granicach Otomińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
Dodatkowo, na terenie 4-2.ZL obowiązują ograniczenia związane z jego częściowym położeniem w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią (wynikające z ustawy Prawo wodne i
wskazane w rozdziale 3.7. - Obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszary osuwania się mas ziemnych).
Tereny leśne i wód powierzchniowych (ZL/W) obejmują tereny nad zbiornikami wodnymi
położonymi w lesie. W ich obrębie obowiązuje ochrona zbiorników wodnych i ich roślinności
wodnej i nadwodnej. Tereny ZL/W przeznaczone są na cele gospodarki leśnej i wodnej. Teren 4-1.ZL/W położony jest w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Raduni, a
teren 4-2.ZL/W Otomińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

134

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KOLBUDY
TOM II - KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KOLBUDY

Na terenach rolnych z możliwością wprowadzenia zalesień (LZ) preferuje się podtrzymanie rolniczego użytkowania, przy czym ze względu na ustalenia w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, dopuszcza się możliwość zalesienia. Na terenie 4-5.LZ planowana jest ponadto budowa zbiornika retencyjnego (wg Ogólnej koncepcji
uporządkowania gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie Gminy Kolbudy).
Na terenach LZ ustala się zakaz zabudowy, który nie dotyczy realizacji sieci i obiektów infrastruktury technicznej (w tym z zakresu telekomunikacji).

5.3.12. Wieś Łapino (obręb nr 3 - Łapino)
Miejscowość Łapino rozwija się po zachodniej stronie przebiegającej przez wieś w układzie
północ-południe linii kolejowej i położonego po jej wschodniej stronie Jeziora Łapińskiego.
Istotnym elementem kształtującym strukturę funkcjonalno-przestrzenną miejscowości jest
zabytkowy zespół pałacowo-parkowy, zlokalizowany w centralnej części wsi, oraz zespół
elektrowni wodnej Łapino na rzece Raduni, nad Jeziorem Łapińskim (który ze względu na
położenie w obrębie Lublewo Gdańskie opisany został wyżej w rozdziale 5.3.11.). Stanowią
one dominanty kulturowe, które należy eksponować. Nie planuje się wprowadzania nowej
zabudowy na terenach, położonych na wschód od głównej drogi przechodzącej przez miejscowość, w celu ochrony wyjątkowo malowniczego krajobrazu z doliną rzeki Raduni.
W celu ochrony zabytkowych obiektów dworskich, hydrotechnicznych i przemysłowych objęto je strefą ochrony konserwatorskiej. Proponowana strefa ochronna łączyć się będzie ze
strefą ochrony konserwatorskiej w Kolbudach.
Rejon zespołu pałacowo-parkowego winien pełnić funkcję centrum wsi, z uwagi na wysokie
walory kulturowe oraz centralne położenie. W związku z tym przewiduje się na tym obszarze
prowadzenie centrotwórczej działalności usługowej oraz zagospodarowanie istniejącego założenia parkowego na tereny zieleni urządzonej, mogącej stanowić miejsce spotkań lokalnej
społeczności. Są to jednak tereny, które należy pilnie objąć działaniami rehabilitacyjnymi
oraz, zgodnie z gminnym programem opieki nad zabytkami, pracami rewaloryzacyjnoadaptacyjnymi. Rehabilitacji (rewaloryzacji) wymagają także zakłady przemysłowe z XIX w.,
wykazujące wysoki stopień dekapitalizacji, oraz budynki dawnego dworca kolejowego.
W ramach wsi Łapino wskazuje się następujące tereny zainwestowane i dopuszczone do
zainwestowania:
• tereny przeznaczone dla zabudowy mieszkaniowej (M) - oznaczone symbolami:
3-1.M, 3-2.M, 3-3.M, 3-4.M, 3-5.M, 3-6.M, 3-7.M, 3-8.M, 3-9.M,
• tereny przeznaczone dla zabudowy mieszkaniowej i zieleni (MZ) - oznaczone symbolami: 3-1.MZ, 3-2.MZ,
• tereny przeznaczone dla zabudowy mieszkaniowej i usług (M/U) - oznaczone symbolami: 3-1.M/U, 3-2.M/U, 3-3.M/U, 3-4.M/U, 3-5.M/U, 3-6.M/U, 3-7.M/U, 3-8.M/U,
3-9.M/U, 3-10.M/U,
• teren przeznaczony dla usług i zabudowy mieszkaniowej (U/M) - oznaczony symbolem: 3-1.U/M,
• teren przeznaczony dla usług (U) - oznaczony symbolem: 3-1.U,
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teren przeznaczony dla usług turystyki, sportu i rekreacji (UTS) - oznaczony symbolem: 3-1.UTS,
• tereny przeznaczone dla aktywizacji gospodarczej (AG) - oznaczone symbolami:
3-1.AG, 3-2.AG, 3-3.AG, 3-4.AG, 3-5.AG,
• teren przeznaczony dla zieleni urządzonej (ZP) - oznaczony symbolem: 3-1.ZP,
• teren zamknięty (TZ) - oznaczony symbolem: 3-1.TZ.
oraz tereny otwarte:
• tereny rolne (R) - oznaczone symbolami: 3-1.R, 3-2.R, 3-3.R,
• tereny rolne i wód powierzchniowych (R/W) - oznaczone symbolami: 3-1.R/W,
3-2.R/W, 3-3.R/W,
• tereny leśne (ZL) - oznaczone symbolami: 3-1.ZL, 3-2.ZL, 3-3.ZL, 3-4.ZL, 3-5.ZL,
3-6.ZL, 3-7.ZL, 3-8.ZL,
• tereny rolne z możliwością wprowadzenia zalesień (LZ) - oznaczone symbolami:
3-1.LZ, 3-2.LZ, 3-3.LZ.
•

Na terenach przeznaczonych dla zabudowy mieszkaniowej (M) przewiduje się realizację
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, przy czym na terenach 3-1.M, 3-3.M i 3-8.M również zabudowy wielorodzinnej. Dopuszcza się także zachowanie zabudowy zagrodowej lub
jej adaptację na cele mieszkaniowe lub rekreacji indywidualnej. Dodatkowo, na terenie 3-9.M
obowiązują ograniczenia związane z jego częściowym położeniem w obszarze szczególnego
zagrożenia powodzią (wynikające z ustawy Prawo wodne i wskazane w rozdziale 3.7. - Obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszary osuwania się mas ziemnych).
W obrębie terenów przeznaczonych dla zabudowy mieszkaniowej i zieleni (MZ), z uwagi
na ich położenie na malowniczym wzgórzu (teren 3-1.MZ) oraz w otoczeniu lasu (teren
3-2.MZ), możliwa jest realizacja zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z wydzielonymi terenami zieleni (przy granicach lasu i na terenach o znacznych spadkach) lub zabudowy
mieszkaniowej o charakterze rezydencjonalnym na dużych działkach z budynkami maksymalnie odsuniętymi od granicy lasu.
Tereny przeznaczone dla zabudowy mieszkaniowej i usług (M/U) obejmują głównie istniejącą zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Przewiduje się tu realizację zabudowy mieszkaniowej, mieszkaniowo-usługowej i wydzielonych usług nieuciążliwych. Usługi winny pełnić
funkcję uzupełniającą i być lokalizowane wzdłuż dróg publicznych. W zakresie zabudowy
mieszkaniowej na terenach M/U przewiduje się realizację zabudowy jednorodzinnej, a dodatkowo na terenach 3-1.M/U, 3-2.M/U, 3-3.M/U, 3-4.M/U i 3-5.M/U również zabudowy wielorodzinnej.
Teren przeznaczony dla usług i zabudowy mieszkaniowej (U/M) znajduje się w południowej części wsi. Przewiduje się na nim realizację usług nieuciążliwych, jako funkcji dominującej, a zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna winna pełnić funkcję uzupełniającą.
Teren przeznaczony dla usług (U) obejmuje teren dawnego zespołu pałacowo-parkowego,
położonego w centrum wsi, na którym przewiduje się wykorzystanie istniejącej zabudowy na
cele usług nieuciążliwych. Na terenie tym obowiązuje zachowanie i ochrona istniejących
obiektów zabytkowych a także ich rewaloryzacja (patrz wyżej rozdział 4.7.12.).
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Na terenie przeznaczonym dla usług turystyki, sportu i rekreacji (UTS) położonym południowej części wsi, przewiduje się, zgodnie z obecnym zagospodarowaniem, lokalizację boiska sportowego, z dopuszczeniem uzupełniającej zabudowy szatniowo-sanitarnej.
Tereny przeznaczone dla aktywizacji gospodarczej (AG) położone są zarówno w północnej, centralnej, jak i południowej części wsi, w tym nad terenami kolejowymi, przy głównej
drodze przechodzącej przez wieś, w kierunku miejscowości Sulmin w gminie Kartuzy. Są to
tereny istniejącej zabudowy przemysłowo-magazynowo-usługowej, w tym także zabytkowej
(3-1.AG, 3-2.AG, 3-3.AG). Na terenach AG przewiduje się realizację obiektów produkcyjnych, przemysłowych, składów i magazynów oraz usług, z wyłączeniem obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2 000 m2. W ramach terenów AG należy zapewnić
odbiór i oczyszczanie wód deszczowych i roztopowych (wg Ogólnej koncepcji uporządkowania gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie Gminy Kolbudy). Jednocześnie
nakłada się obowiązek izolowania terenów AG, zwłaszcza terenu 3-4.AG, od pobliskich terenów mieszkaniowych, między innymi przez wprowadzenie zieleni izolacyjnej lub środków
technicznych, ograniczających lub eliminujących uciążliwość działalności usługowej i przemysłowej. Na terenach 3-1.AG, 3-2.AG i 3-3.AG obowiązuje zachowanie i ochrona zabytkowych obiektów przemysłowych, połączona z ich rewaloryzacją (patrz wyżej rozdział 4.7.12.).
Dodatkowo, na terenie 3-2.AG obowiązują ograniczenia związane z jego częściowym położeniem w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią (wynikające z ustawy Prawo wodne i
wskazane w rozdziale 3.7. - Obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszary osuwania się mas ziemnych).
Teren przeznaczony dla zieleni urządzonej (ZP) obejmuje park podworski, położony w centralnej części Łapina, na którym nakazuje się ochronę i zachowanie historycznego drzewostanu i układu przestrzennego założenia parkowego oraz realizację ogólnodostępnej zieleni
rekreacyjno-wypoczynkowej (patrz rozdział wyżej 4.7.12.).
Teren zamknięty - kolejowy (TZ) obejmuje fragment linii kolejowej relacji Pruszcz Gdański Kartuzy - Lębork. Dodatkowo teren 3-1.TZ położony jest częściowo w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, w związku z czym obowiązują ograniczenia wynikające z ustawy
Prawo wodne.
Na terenach rolnych (R) w Łapinie podtrzymuje się istniejące użytkowanie rolnicze i wprowadza się zakaz zabudowy, który nie dotyczy możliwości realizacji sieci i obiektów infrastruktury technicznej (w tym z zakresu telekomunikacji). Wyłącznie tych terenów z możliwości zabudowy ma na celu ochronę ekspozycji występujących we wsi walorów dziedzictwa kulturowego i środowiska przyrodniczego, w tym malowniczej doliny rzeki Raduni i Jeziora Łapińskiego. Dodatkowo, na terenie 3-1.R obowiązują ograniczenia związane z jego częściowym
położeniem w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią (wynikające z ustawy Prawo
wodne i wskazane w rozdziale 3.7. - Obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszary osuwania się mas ziemnych).
Tereny rolne i wód powierzchniowych (R/W) obejmują malowniczo położoną dolinę rzeki
Raduni wraz z Jeziorem Łapińskim oraz śródpolne oczka wodne. Tereny te wyłącza się z
możliwości zabudowy w celu ochrony walorów krajobrazowych i przyrodniczych miejscowości, a zwłaszcza doliny rzeki Raduni. Zakaz zabudowy nie dotyczy jednak możliwości realizacji obiektów związanych z gospodarką wodną oraz realizacji sieci i obiektów infrastruktury
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technicznej (w tym z zakresu telekomunikacji). Na terenach R/W wprowadza się również
obowiązek zachowania i ochrony występujących w ich obrębie wód powierzchniowych. Dodatkowo, na terenie 3-3.R/W obowiązują ograniczenia związane z jego częściowym położeniem w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią (wynikające z ustawy Prawo wodne i
wskazane w rozdziale 3.7. - Obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszary osuwania się mas ziemnych).
Tereny leśne (ZL) przeznaczone są na potrzeby gospodarki leśnej. Tereny: 3-1.ZL, 3-2.ZL,
3-3.ZL, 3-4.ZL, 3-8.ZL znajdują się w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny
Raduni. Dodatkowo, na terenach 3-1.ZL, 3-2.ZL i 3-3.ZL obowiązują ograniczenia związane
z ich częściowym położeniem w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią (wynikające z
ustawy Prawo wodne i wskazane w rozdziale 3.7. - Obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszary osuwania się mas ziemnych).
Tereny rolne z możliwością wprowadzenia zalesień (LZ) obejmują tereny o małej powierzchni, położone w sąsiedztwie lasu. Dopuszcza się na nich wprowadzenie zalesień i zakazuje nowej zabudowy, z wyjątkiem możliwości realizacji sieci i obiektów infrastruktury
technicznej (w tym z zakresu telekomunikacji). Niemniej jednak, na terenach tych dopuszcza
się uwzględnienie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, powstających
na tym obszarze, w oparciu o decyzje o warunkach zabudowy, nowych obiektów.

5.3.13. Wieś Ostróżki (obejmująca fragment obrębu nr 10 - Pręgowo Górne)
Ostróżki są małą wsią z zachowanym historycznym układem urbanistycznym. W celu jego
ochrony, zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
zachowuje się strefę ochrony konserwatorskiej obejmującą znaczną część wsi, gdzie nowa zabudowa powinna być kształtowana w sposób nawiązujący do charakteru, formy i skali
istniejącej zabudowy historycznej. W proponowanej strefie ochrony konserwatorskiej należy
również chronić historyczne podziały na działki, przylegające do historycznego układu drogowego, dopuszcza się podziały wtórne pod rygorem zachowania podziałów historycznych
(patrz wyżej rozdział 4.7.13.).
Centrum wsi powinno być zlokalizowane w okolicy rozwidlenia dróg Buszkowy-Czapielsk, z
racji występującej tu świetlicy wiejskiej i przydrożnej kapliczki. Natomiast terenem wymagającym rehabilitacji (rewaloryzacji) jest obszar historycznej zabudowy zagrodowej, położony
na zachód od centrum wsi.
W ramach wsi Ostróżki wskazuje się następujące tereny zainwestowane i dopuszczone
do zainwestowania:
• tereny przeznaczone dla zabudowy mieszkaniowej (M) - oznaczone symbolami:
10-19.M, 10-20.M, 10-21.M, 10-22.M, 10-23.M,
• teren przeznaczony dla zabudowy mieszkaniowej i zieleni (MZ) - oznaczony symbolem: 10-2.MZ,
• tereny przeznaczone dla zabudowy mieszkaniowej i usług (M/U) - oznaczone symbolami: 10-11.M/U, 10-12.M/U,
• tereny przeznaczone dla usług i zabudowy mieszkaniowej (U/M) - oznaczone symbolami: 10-1.U/M, 10-2.U/M,
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tereny przeznaczone dla zabudowy zagrodowej i usług (RM/U) - oznaczone symbolami: 10-4.RM/U, 10-5.RM/U,
• tereny przeznaczone do powierzchniowej eksploatacji surowców pospolitych (PG) oznaczone symbolami: 10-2.PG, 10-3.PG, 10-4.PG, 10-5.PG,
• teren przeznaczony dla zieleni urządzonej (ZP) - oznaczony symbolem: 10-2.ZP,
• tereny przeznaczone dla zieleni urządzonej i wód powierzchniowych (ZP/W) - oznaczone symbolami: 10-1.ZP/W, 10-2.ZP/W,
oraz tereny otwarte:
• tereny rolne (R) - oznaczone symbolami: 10-15.R, 10-19.R, 10-20.R, 10-21.R,
10-22.R, 10-23.R, 10-24.R, 10-25.R, 10-26.R, 10-27.R,
• teren rolny i wód powierzchniowych (R/W) - oznaczony symbolem: 10-6.R/W,
• tereny leśne (ZL) - oznaczone symbolami: 10-17.ZL, 10-18.ZL, 10-19.ZL, 10-20.ZL,
10-21.ZL, 10-22.ZL, 10-23.ZL, 10-24.ZL, 10-25.ZL, 10-26.ZL, 10-27.ZL,
• tereny rolne z możliwością wprowadzenia zalesień (LZ) - oznaczone symbolami:
10-4.LZ, 10-5.LZ.
•

Tereny przeznaczone dla zabudowy mieszkaniowej (M) obejmują w dużej mierze niezainwestowane tereny, na których przewiduje się realizację wyłącznie zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, przy czym dopuszcza się lokalizację nieuciążliwych usług podstawowych w
parterach budynków mieszkalnych i zachowanie sporadycznie występującej zabudowy zagrodowej.
Teren przeznaczony dla zabudowy mieszkaniowej i zieleni (MZ) we wsi Ostróżki położony
jest w północnej jej części. Z uwagi na otoczenie z trzech stron lasem, możliwa jest tu realizacja zabudowy mieszkaniowej o charakterze rezydencjonalnym na dużych działkach z budynkami maksymalnie odsuniętymi od granicy lasu.
W ramach terenów przeznaczonych dla zabudowy mieszkaniowej i usług (M/U) możliwa
jest realizacja zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, mieszkaniowo-usługowej i wydzielonych usług nieuciążliwych, przy czym tereny usługowe winny być przede wszystkim lokalizowane wzdłuż dróg publicznych. Usługi powinny służyć zaspokojeniu podstawowych potrzeb ludności i pełnić funkcję uzupełniającą, towarzyszącą zabudowie mieszkaniowej.
Tereny przeznaczone dla usług i zabudowy mieszkaniowej (U/M) obejmują niewielki zabudowany teren położony w centrum Ostróżek (10-1.U/M) i spory teren położony w sąsiedztwie kopalni piasku i żwiru (10-2.U/M). Na terenie 10-1.U/M dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy zagrodowej z możliwością jej rozbudowy a także lokalizację usług nieuciążliwych, centrotwórczych i uzupełniającej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Na
terenie 10-2.U/M należy lokalizować usługi od strony kopalni piasku i żwiru (teren 10-2.PG)
i uzupełniającą zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w większej odległości od terenu kopalni.
Tereny przeznaczone dla zabudowy zagrodowej i usług (RM/U) położone są w centralnej,
pierwotnej części wsi. W ich obrębie przewiduje się przede wszystkim zachowanie istniejącej
zabudowy zagrodowej z możliwością rozbudowy i uzupełnienia luk. Dopuszcza się także lokalizowanie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wykorzystanie zabudowy zagrodowej
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na potrzeby rekreacji indywidualnej i agroturystyki. Jako funkcję uzupełniającą i towarzyszącą ustala się usługi nieuciążliwe.
W ramach terenów przeznaczonych do powierzchniowej eksploatacji surowców pospolitych (PG) występują obszary i tereny górnicze objęte aktualnymi koncesjami na wydobywanie kopalin (10-2.PG, 10-3.PG, 10-4.PG) oraz tereny, na których planowane jest wydobycie
ze względu na istniejące złoże (10-5.PG).
Terenem przeznaczonym dla zieleni urządzonej (ZP) jest obszar przy wyrobisku żwiru i piasku, zgodnie z ustaleniami obowiązującego planu miejscowego. Teren ten powinien stanowić
ogólnodostępną zieleń rekreacyjno-wypoczynkową, zrealizowaną w postaci parku, zieleńca
lub placu zabaw.
Tereny przeznaczone dla zieleni urządzonej i wód powierzchniowych (ZP/W) obejmują
dwa tereny. Teren 10-1.ZP/W stanowi dolinę niewielkiego cieku wodnego, przebiegającego
przez wieś. Obszar ten powinien stanowić ogólnodostępny teren zieleni o funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej. Natomiast na terenie 10-2.ZP/W planowana jest budowa niewielkiego
zbiornika retencyjnego (wg Ogólnej koncepcji uporządkowania gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie Gminy Kolbudy).
Na terenach rolnych (R) przewiduje się przede wszystkim utrzymanie użytkowania rolniczego. Tereny R wyłącza się z możliwości zabudowy, z wyjątkiem realizacji sieci i obiektów infrastruktury technicznej (w tym z zakresu telekomunikacji). Ma to na celu ochronę tego obszaru przed nadmiernym rozwojem zabudowy, tym samym prawidłowej ekspozycji lokalnych
wartości środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego. Tym niemniej na terenach
rolnych dopuszcza się uwzględnienie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, powstających na tym obszarze, w oparciu o decyzje o warunkach zabudowy, nowych
obiektów.
Teren rolny i wód powierzchniowych (R/W) obejmuje malowniczo położoną dolinkę
rzeczną. Zakaz zabudowy na tym obszarze ma na celu ochronę prawidłowej ekspozycji walorów przyrodniczych i krajobrazowych doliny. Tym niemniej dopuszcza się uwzględnienie w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, powstających na tym obszarze, w
oparciu o decyzje o warunkach zabudowy, nowych obiektów oraz realizację sieci i obiektów
infrastruktury technicznej (w tym z zakresu telekomunikacji). Na terenie 10-6.R/W planowana
jest ponadto budowa zbiornika retencyjnego (wg Ogólnej koncepcji uporządkowania gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie Gminy Kolbudy).
Tereny leśne (ZL) przeznaczone są na potrzeby gospodarki leśnej i obejmują fragmentarycznie występujące kompleksy leśne.
Tereny rolne z możliwością wprowadzenia zalesień (LZ) obejmują dwa tereny położone w
sąsiedztwie obszaru i terenu górniczego. Są to tereny zdegradowane wydobywaniem piasku,
przeznaczone do rekultywacji i zagospodarowania w kierunku leśnym.
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5.3.14. Wieś Otomin (obręb nr 1 - Otomin)
Otomin należy do grupy wsi o niewielkich wartościach kulturowych, niemniej jednak o walorach wsi stanowi jej malownicze położenie w otoczonej lasami dolinie Jeziora Otomińskiego.
Rozwój wsi następuje w kierunki wschodnim, wzdłuż trzech promieniście rozchodzących się
dróg. Stara wieś położona jest nad jeziorem, na rozwidleniu drogi powiatowej i drogi gminnej,
prowadzącej do sąsiednich Szadółek w mieście Gdańsk.
Centrum wsi winna stanowić historyczna jej część, położona nad Jeziorem Otomińskim.
Dominantę kulturową wsi stanowi zabytkowe grodzisko, położone na południe od Jeziora
Otomińskiego.
Rehabilitacji (rewaloryzacji) wymaga teren cmentarza, zlokalizowanego nad północnym
brzegiem jeziora (patrz wyżej rozdział 4.7.14.). Przekształceniem winny zostać objęte tereny zabudowy zagrodowej, znajdujące się we wschodniej części wsi.
Przy sporządzaniu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich
zmian dla obszarów położonych we wschodniej części obrębu, należy uwzględnić oddziaływanie na środowisko składowiska i Zakładu Zagospodarowania Odpadów usytuowanego w
Gdańsku-Szadółkach.
W ramach wsi Otomin wskazuje się następujące tereny zainwestowane i dopuszczone do
zainwestowania:
• tereny przeznaczone dla zabudowy mieszkaniowej (M) - oznaczone symbolami:
1-1.M, 1-2.M, 1-3.M, 1-4.M, 1-5.M, 1-6.M, 1-7.M, 1-8.M, 1-9.M,
• teren przeznaczony dla zabudowy mieszkaniowej i zieleni (MZ) - oznaczony symbolem: 1-1.MZ,
• tereny przeznaczone dla zabudowy mieszkaniowej i usług (M/U) - oznaczone symbolami: 1-1.M/U, 1-2.M/U, 1-3.M/U, 1-4.M/U, 1-5.M/U, 1-6.M/U, 1-7.M/U, 1-8.M/U,
1-9.M/U, 1-10.M/U, 1-11.M/U, 1-12.M/U, 1-13.M/U, 1-14.M/U, 1-15.M/U, 1-16.M/U,
• tereny przeznaczone dla zabudowy zagrodowej (RM) - oznaczone symbolami:
1-1.RM, 1-2.RM,
• tereny przeznaczone dla usług (U) - oznaczone symbolami: 1-1.U, 1-2.U, 1-3.U,
1-4.U, 1-5.U
• teren przeznaczony dla usług turystyki, sportu i rekreacji (UTS) - oznaczony symbolem: 1-1.UTS, 1-2.UTS,
• teren przeznaczony dla aktywizacji gospodarczej (AG) - oznaczony symbolem:
1-1.AG,
• teren przeznaczony na potrzeby infrastruktury technicznej (I) - oznaczony symbolem:
1-1.I,
• tereny przeznaczone dla zieleni urządzonej i usług (ZP/U) - oznaczone symbolami:
1-1.ZP/U, 1-2.ZP/U,
• teren przeznaczony dla zieleni urządzonej (ZP) - oznaczony symbolem: 1-1.ZP,
• tereny przeznaczone dla zieleni urządzonej i wód powierzchniowych (ZP/W) - oznaczone symbolami: 1-1.ZP/W, 1-2.ZP/W, 1-3.ZP/W, 1-4.ZP/W, 1-5.ZP/W,
• teren nieczynnego cmentarza historycznego przeznaczonego do zachowania i
ochrony (ZPc) - oznaczony symbolem: 1-1.ZPc,
• teren przeznaczony na plac publiczny (KP) - oznaczony symbolem: 1-1.KP,
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• teren przeznaczony na parking (KS) - oznaczony symbolem: 1-1.KS, 1-2.KS,
oraz tereny otwarte:
• tereny rolne i wód powierzchniowych (R/W) - oznaczone symbolami: 1-1.R/W,
1-2.R/W, 1-3.R/W,
• tereny leśne (ZL) - oznaczone symbolami: 1-1.ZL, 1-2.ZL, 1-3.ZL, 1-4.ZL, 1-5.ZL,
1-6.ZL, 1-7.ZL, 1-8.ZL, 1-9.ZL,
• tereny leśne i wód powierzchniowych (ZL/W) - oznaczone symbolami: 1-1.ZL/W,
1-2.ZL/W, 1-3.ZL/W, 1-4.ZL/W, 1-5.ZL/W, 1-6.ZL/W, 1-7.ZL/W, 1-8.ZL/W, 1-9.ZL/W,
• tereny rolne z możliwością wprowadzenia zalesień (LZ) - oznaczone symbolami:
1-1.LZ, 1-2.LZ, 1-3.LZ, 1-4.LZ, 1-5.LZ.
W ramach terenów przeznaczonych dla zabudowy mieszkaniowej (M) przewiduje się realizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, przy czym dopuszcza się lokalizację nieuciążliwych usług podstawowych w parterach budynków mieszkalnych. Zasięg terenów M
uwarunkowany jest ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Na terenach M dopuszcza się także zachowanie istniejącej zabudowy rekreacji indywidualnej.
Na terenie przeznaczonym dla zabudowy mieszkaniowej i zieleni (MZ) ustala się lokalizację zabudowy mieszkaniowej o charakterze rezydencjonalnym na bardzo dużych działkach
(o powierzchni nie mniejszej niż około 5 000 m2).
Tereny przeznaczone dla zabudowy mieszkaniowej i usług (M/U) we wsi Otomin, zgodnie
z ustalenia obowiązującego planu miejscowego, powinny stanowić w pierwszej kolejności
obszary lokalizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zaś w drugiej usług nieuciążliwych, jako funkcji uzupełniającej. Na terenach M/U dopuszcza się także zachowanie i rozbudowę istniejącej zabudowy zagrodowej.
Tereny przeznaczone dla zabudowy zagrodowej (RM) położone są na obszarach wyznaczonych ustaleniami obowiązującego planu miejscowego. W obrębie terenów RM przewiduje
się przede wszystkim zachowanie istniejącej zabudowy zagrodowej oraz lokalizację nowej.
Dopuszcza się wykorzystanie terenów RM na potrzeby rekreacji indywidualnej lub agroturystyki.
Tereny przeznaczone dla usług (U) znajdują się głównie w bliższym lub dalszym sąsiedztwie
obwodnicy trójmiejskiej, we wschodniej części Otomina. Przewiduje się na nich realizację
usług nieuciążliwych. Tereny 1-1.U i 1-2.U częściowo położone są w granicach strefy zagrożonej ponadnormatywnym hałasem, w związku z bliskością drogi krajowej S6.
Tereny przeznaczone dla usług turystyki, sportu i rekreacji (UTS) obejmują istniejący
ośrodek wypoczynkowy nad Jeziorem Otomińskim (1-1.UTS) oraz zespół hotelowy ze stadniną koni (1-2.UTS). Przewiduje się zachowanie i rozwój tych obiektów z możliwością lokalizowania innych zgodnych z przeznaczeniem terenu.
Teren przeznaczony dla aktywizacji gospodarczej (AG) położony jest nad Obwodnicą
Trójmiejską. Ustala się na nim realizację produkcji, składów i magazynów oraz usług, z wyłączeniem obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2 000 m2. W ramach terenu
AG należy zapewnić odbiór i oczyszczanie wód deszczowych i roztopowych, w tym ewentu142

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KOLBUDY
TOM II - KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KOLBUDY

alną budowę zbiorników retencyjnych (wg Ogólnej koncepcji uporządkowania gospodarki
wodami opadowymi i roztopowymi na terenie Gminy Kolbudy). Teren 1-1.AG częściowo położony jest w granicach strefy zagrożonej ponadnormatywnym hałasem, w związku z bliskością drogi krajowej S6.
Na terenie przeznaczonym na potrzeby infrastruktury technicznej (I) przewiduje się zachowanie istniejących obiektów, z możliwością realizacji nowych urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej.
Tereny przeznaczone dla zieleni urządzonej i usług (ZP/U) we wsi Otomin obejmują tereny
zlokalizowane pośród zabudowy mieszkaniowej, wokół cieków i zbiorników wodnych. Na terenach tych dopuszcza się lokalizowanie usług nieuciążliwych w otoczeniu zieleni.
Teren przeznaczony dla zieleni urządzonej (ZP) występuje, zgodnie z obowiązującym planem miejscowym, wśród projektowanego zespołu zabudowy mieszkaniowej, we wschodniej
części wsi. W jego obrębie przewiduje się realizację ogólnodostępnej zieleni rekreacyjnowypoczynkowej.
Tereny przeznaczone dla zieleni urządzonej i wód powierzchniowych (ZP/W) obejmują
doliny cieków i zbiorników wodnych, w tym nad północnym brzegiem Jeziora Otomińskiego
(1-1.ZP/W). Obszary te powinny stanowić ogólnodostępne tereny zieleni o funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej, zapewniające jednocześnie dostęp do terenów wód. Nakazuje się jednocześnie ochronę występujących w ich obrębie zbiorników wodnych i cieków oraz roślinności nadwodnej. Natomiast na terenach 1-4.ZP/W i 1-5.ZP/W planowana jest budowa zbiorników retencyjnych (wg Ogólnej koncepcji uporządkowania gospodarki wodami opadowymi i
roztopowymi na terenie Gminy Kolbudy).
Teren nieczynnego cmentarza historycznego przeznaczonego do zachowania i ochrony (ZPc) znajduje się przy drodze powiatowej nad Jeziorem Otomińskim, który należy zachować i objąć ochroną (patrz wyżej rozdział 4.7.14.). Wprowadza się wymóg rewaloryzacji
terenu historycznego cmentarza, w tym uporządkowania zieleni wysokiej i niskiej w celu
uczytelnienia jego układu.
Teren przeznaczony na plac publiczny (KP) zlokalizowany jest przy drodze powiatowej w
centralnej części wsi.
Tereny przeznaczone na parkingi (KS) obejmują istniejące parkingi, położone przy drodze
powiatowej, w tym przy cmentarzu. Wskazuje się na tych obszarach kontynuowanie sposobu
zagospodarowania dla ogólnodostępnych parkingów.
Tereny rolne i wód powierzchniowych (R/W) obejmują malowniczo położone obszary nad
Jeziorem Otomińskim (1-1.R/W i 1-2.R/W) oraz mniejszym zbiornikiem wodnym, położonym
we wschodniej części wsi (1-3.R/W). Tereny 1-1.R/W i 1-2.R/W wyłącza się z możliwości zabudowy w celu ochrony walorów krajobrazowych i przyrodniczych Jeziora Otomińskiego oraz
dominanty kulturowej - zabytkowego grodziska, położonego na południu. Zakaz zabudowy
nie dotyczy jednak możliwości realizacji obiektów związanych z gospodarką wodną oraz realizacji sieci i obiektów infrastruktury technicznej (w tym z zakresu telekomunikacji). Na tere-
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nach R/W wprowadza się również obowiązek zachowania i ochrony występujących w ich obrębie wód powierzchniowych.
Tereny leśne (ZL) przeznaczone są na potrzeby gospodarki leśnej i obejmują rozległe kompleksy leśne. Tereny: 1-1.ZL, 1-2.ZL, 1-6.ZL, 1-7.ZL, 1-8.ZL, 1-9.ZL, znajdują się w granicach Otomińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Dodatkowo, na terenie 1-9.ZL obowiązują ograniczenia związane z jego częściowym położeniem w obszarze szczególnego
zagrożenia powodzią (wynikające z ustawy Prawo wodne i wskazane w rozdziale 3.7. - Obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszary osuwania się mas ziemnych).
Tereny leśne i wód powierzchniowych (ZL/W) znajdują się nad oczkami wodnymi położonym w lesie. Tereny: 1-1.ZL/W, 1-2.ZL/W, 1-3.ZL/W, 1-4.ZL/W, 1-5.ZL/W, 1-6.ZL/W położone są w Otomińskim Obszarze Chronionego Krajobrazu. W ich obrębie obowiązuje ochrona
zbiorników wodnych a także roślinności wodnej i nadwodnej. Tereny ZL/W przeznaczone są
na cele gospodarki leśnej i wodnej.
Tereny rolne z możliwością wprowadzenia zalesień (LZ) obejmują obszary użytkowane
rolniczo, położone w sąsiedztwie lasów. Preferuje się na nich pozostawienie rolniczego użytkowania, dopuszcza się jednak, w większości przypadków zgodnie ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, możliwość zalesień. Na terenie
1-2.LZ dopuszcza się lokalizację zabudowy zagrodowej, pod warunkiem, że powierzchnia
gospodarstwa rolnego związanego z tą zabudową przekracza średnią powierzchnię gospodarstwa rolnego w gminie Kolbudy.

5.3.15. Wieś Pręgowo Górne i Dolne (obejmujące fragment obrębu nr 10 - Pręgowo Górne)
Pręgowo jest silnie rozwijającą się wsią z dużą ilością nowych terenów zabudowy mieszkaniowej. Mimo tego zachowało ono swój historyczny układ urbanistyczny wsi ulicowej wielodrożnicowej z dominantą kulturową w postaci zabytkowego kościoła w Pręgowie Dolnym
oraz z zabudową zagrodową w Pręgowie Górnym. W związku w tym, objęto te dwa obszary,
cenne pod względem kulturowym, oddzielnymi strefami ochrony konserwatorskiej. W
strefach tych nowa zabudowa powinna być kształtowana w sposób nawiązujący do charakteru, formy i skali istniejącej zabudowy historycznej. Należy tu także chronić historyczne podziały na działki, a podziały wtórne dopuszcza się pod rygorem zachowania podziałów historycznych (patrz wyżej rozdział 4.7.15.).
W Pręgowie, z uwagi na historyczny podział wsi na Pręgowo Dolne i Górne, wydzielić należy
dwa centra wsi. Funkcję centrum Pręgowa Dolnego stanowić powinien obszar w pobliżu
dominanty kulturowej w postaci kościoła, natomiast Pręgowa Górnego - rejon zabudowy zagrodowej w centralnej jego części (w ramach opracowania planu miejscowego należy wyznaczyć w tym rejonie lub obok choćby niewielki plac publiczny).
Przekształceniom powinny zostać poddane fragmenty zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej, zlokalizowanej w Pręgowie Dolnym.
Należy podkreślić, że rozwój zabudowy we wsi dobywał się dotychczas na podstawie decyzji
o warunkach zabudowy, które nie warunkują kształtowania przestrzeni w sposób uporząd-
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kowany i skrystalizowany. W związku z tym winno się sporządzić dla terenu całej wsi miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
W ramach wsi Pręgowo Górne wskazuje się następujące tereny zainwestowane i dopuszczone do zainwestowania:
• tereny przeznaczone dla zabudowy mieszkaniowej (M) - oznaczone symbolami:
10-15.M, 10-16.M, 10-18.M,
• tereny przeznaczone dla zabudowy zagrodowej (RM) - oznaczone symbolami:
10-4.RM, 10-5.RM,
• tereny przeznaczone dla zabudowy zagrodowej i usług (RM/U) - oznaczone symbolami: 10-1.RM/U, 10-2.RM/U, 10-3.RM/U,
oraz tereny otwarte:
• tereny rolne (R) - oznaczone symbolami: 10-16.R, 10-17.R, 10-18.R, 10-19.R.
Na terenach przeznaczonych dla zabudowy mieszkaniowej (M) przewiduje się realizację
wyłącznie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, przy czym dopuszcza się lokalizację
nieuciążliwych usług podstawowych w parterach budynków mieszkalnych. W uzasadnionych
przypadkach możliwe jest lokalizowanie zabudowy zagrodowej.
Tereny przeznaczone dla zabudowy zagrodowej (RM) obejmują obszary istniejącej zabudowy zagrodowej. Przewiduje się jej zachowanie, z możliwością rozbudowy. W ramach terenu RM możliwa jest także lokalizacja zabudowy jednorodzinnej i wykorzystania zabudowy
zagrodowej na potrzeby rekreacji indywidualnej i agroturystyki.
Tereny przeznaczone dla zabudowy zagrodowej i usług (RM/U) położone są w centralnej,
pierwotnej części wsi. W ich obrębie przewiduje się przede wszystkim zachowanie istniejącej
zabudowy zagrodowej z możliwością uzupełnienia luk. Dopuszcza się lokalizowanie budynków jednorodzinnych i wykorzystanie zabudowy zagrodowej na potrzeby rekreacji indywidualnej i agroturystyki. Na tych terenach można również realizować zabudowę mieszkaniowousługową i odrębne usługi nieuciążliwe.
Na terenach rolnych (R) ustala się zakaz zabudowy i utrzymanie rolniczego użytkowania, z
wyłączeniem terenu 10-17.R, na którym dopuszcza się lokalizację zabudowy zagrodowej,
pod warunkiem, że powierzchnia gospodarstwa rolnego związanego z tą zabudową przekracza średnią powierzchnię gospodarstwa rolnego w gminie Kolbudy. Wyłączenie większości
terenów rolnych z możliwości zabudowy ma na celu zachowanie rozległych panoram widokowych terenów otwartych. Tym niemniej, dopuszcza się uwzględnienie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego powstających na tych terenach, w oparciu o decyzje o warunkach zabudowy, nowych obiektów oraz realizację sieci i obiektów infrastruktury
technicznej (w tym z zakresu telekomunikacji).
W ramach wsi Pręgowo Dolne wskazuje się następujące tereny zainwestowane i dopuszczone do zainwestowania:
• tereny przeznaczone dla zabudowy mieszkaniowej (M) - oznaczone symbolami:
10-1.M, 10-2.M, 10-3.M, 10-4.M, 10-5.M, 10-6.M, 10-7.M, 10-8.M, 10-9.M, 10-10.M
10-11.M, 10-12.M, 10-13.M, 10-14.M, 10-15.M, 10-16.M, 10-17.M,

145

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KOLBUDY
TOM II - KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KOLBUDY

teren przeznaczony dla zabudowy mieszkaniowej i zieleni (MZ) - oznaczony symbolem: 10-1.MZ,
• tereny przeznaczone dla zabudowy mieszkaniowej i usług (M/U) - oznaczone symbolami: 10-1.M/U, 10-2.M/U, 10-3.M/U, 10-4.M/U, 10-5.M/U, 10-6.M/U, 10-7.M/U,
10-8.M/U, 10-9.M/U, 10-10.M/U,
• tereny przeznaczone dla zabudowy zagrodowej (RM) - oznaczone symbolami:
10-1.RM, 10-2.RM, 10-3.RM,
• tereny przeznaczone dla usług (U) - oznaczone symbolami: 10-1.U, 10-2.U,
• tereny przeznaczone dla usług turystyki, sportu i rekreacji (UTS) - oznaczone symbolami: 10-1.UTS, 10-2.UTS,
• teren przeznaczony dla aktywizacji gospodarczej (AG) - oznaczony symbolem:
10-1.AG,
• tereny przeznaczone dla infrastruktury technicznej (I) - oznaczone symbolami: 10-1.I,
10-2.I,
• teren przeznaczony do powierzchniowej eksploatacji surowców pospolitych (PG) oznaczony symbolem: 10-1.PG,
• teren przeznaczony dla zieleni urządzonej (ZP) - oznaczony symbolem: 10-1.ZP,
• tereny przeznaczone na cmentarze (ZC) - oznaczone symbolami: 10-1.ZC, 10-2.ZC,
• teren zamknięty - kolejowy (TZ) - oznaczony symbolem: 10-1.TZ,
oraz tereny otwarte:
• tereny rolne (R) - oznaczone symbolami: 10-1.R, 10-2.R, 10-3.R, 10-4.R, 10-5.R,
10-6.R, 10-7.R, 10-8.R, 10-9.R, 10-10.R, 10-11.R, 10-12.R, 10-13.R, 10-14.R,
• tereny rolne i wód powierzchniowych (R/W) - oznaczone symbolami: 10-1.R/W,
10-2.R/W, 10-3.R/W, 10-4.R/W, 10-5.R/W,
• tereny leśne (ZL) - oznaczone symbolami: 10-1.ZL, 10-2.ZL, 10-3.ZL, 10-4.ZL,
10-5.ZL, 10-6.ZL, 10-7.ZL, 10-8.ZL, 10-9.ZL, 10-10.ZL, 10-11.ZL, 10-12.ZL,
10-13.ZL, 10-14.ZL, 10-15.ZL, 10-16.ZL,
• tereny rolne z możliwością wprowadzenia zalesień (LZ) - oznaczone symbolami:
10-1.LZ, 10-2.LZ, 10-3.LZ.
•

Na terenach przeznaczonych dla zabudowy mieszkaniowej (M) przewiduje się realizację
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, przy czym dopuszcza się lokalizację nieuciążliwych usług podstawowych w parterach budynków mieszkalnych. Dodatkowo, na terenach
10-5.M i 10-15.M dopuszcza się również zachowanie istniejącej i realizację nowej zabudowy
zagrodowej, natomiast na terenie 10-2.M obowiązują ograniczenia związane z jego częściowym położeniem w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią (wynikające z ustawy Prawo wodne i wskazane w rozdziale 3.7. - Obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz
obszary osuwania się mas ziemnych).
Na terenie przeznaczonym dla zabudowy mieszkaniowej i zieleni (MZ), z uwagi na jego
położenie przy granicy lasu oraz częściowo na terenach podmokłych, możliwa jest realizacja
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z wydzielonymi terenami zieleni (przy granicy lasu
oraz wzdłuż cieków) lub zabudowy mieszkaniowej o charakterze rezydencjonalnym na dużych działkach, z budynkami maksymalnie odsuniętymi od granicy lasu, cieków i dolin.
Na terenach przeznaczonych dla zabudowy mieszkaniowej i usług (M/U) przewiduje się
realizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, mieszkaniowo-usługowej i wydzielonych
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usług nieuciążliwych. Funkcję dominującą pełni tu zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
natomiast usługi powinny jej jedynie towarzyszyć i być lokalizowane wzdłuż dróg publicznych. Dodatkowo, z uwagi na obecny stan zagospodarowania, na terenie 10-8.M/U dopuszcza się również zachowanie i lokalizację zabudowy zagrodowej.
Tereny przeznaczone dla zabudowy zagrodowej (RM) obejmują tereny istniejącej zabudowy zagrodowej. Wskazane są one do zachowania z możliwością rozbudowy. Dopuszcza się
tu lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz wykorzystanie zabudowy zagrodowej na potrzeby rekreacji indywidualnej lub agroturystyki.
Na terenach przeznaczonych dla usług (U) przewiduje się zachowanie istniejących funkcji.
Przy czym w granicach terenu 10-1.U dopuszcza się możliwość uzupełnień lub zmiany na
inne usługi nieuciążliwe. Natomiast teren 10-2.U obejmujący istniejący zabytkowy kościół,
zlokalizowany w centrum wsi, jest objęty ochroną poprzez wpis do rejestru zabytków (patrz
wyżej rozdział 4.7.15.).
Na terenach przeznaczonym dla usług turystyki, sportu i rekreacji (UTS) przewiduje się: w
ramach terenu 10-1.UTS - zachowanie i rozbudowę istniejącego boiska sportowego, natomiast teren 10-2.UTS należy zagospodarować na potrzeby rekreacji i integracji mieszkańców
Pręgowa, przy czym do terenu tego konieczne jest zapewnienie dojazdu.
Wyznaczone tereny przeznaczone dla aktywizacji gospodarczej (AG) położone są w północnej części wsi, w rejonie linii kolejowe. Obejmują obszar istniejących zakładów przemysłowo-usługowo-magazynowych i tereny infrastruktury technicznej. Przewiduje się kontynuację tych funkcji. W ramach terenów AG należy zapewnić odbiór i oczyszczanie wód deszczowych i roztopowych (wg Ogólnej koncepcji uporządkowania gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie Gminy Kolbudy).
Tereny przeznaczone dla infrastruktury technicznej (I) obejmują istniejące ujęcie wody i
stację uzdatniania wody, w południowej części wsi. Na terenach tych przewiduje się zachowanie istniejącej zabudowy i zagospodarowania, z możliwością realizacji nowych urządzeń i
obiektów technicznych związanych z uzdatnianiem wody i budową nowych ujęć wód. Proponuje się ponadto realizację zieleni niskiej, jako uzupełnienie istniejącego zagospodarowania.
W ramach terenów przeznaczonych do powierzchniowej eksploatacji surowców pospolitych (PG) występuje teren istniejącego wyrobiska piasku i żwiru (10-1.PG).
Teren przeznaczony dla zieleni urządzonej (ZP) obejmuje rozległą i malowniczą łąkę między zabytkowym kościołem a lasem, użytkowaną, jako teren ogólnodostępnej zieleni ze stacjami drogi krzyżowej. Na terenie ZP wskazane jest pozostawienie tego typu zagospodarowania, gdyż pozwala ono na wyeksponowanie kościoła wraz z otaczającym go murem,
drzewami i towarzyszącą mu zabudową (patrz wyżej rozdział 4.7.15.).
Tereny przeznaczone na cmentarze (ZC) obejmują istniejące, stare cmentarze, zlokalizowane w centrum - jeden w południowo-centralnej części wsi (10-2.ZC) i drugi, nieczynny w
pobliżu kościoła (10-1.ZC). Dla terenu 10-2.ZC obowiązuje zachowanie strefy ochrony sanitarnej w odległości 50 m, w której zakazuje się lokalizacji na przykład budynków mieszkalnych czy studzien do czerpania wody. Na terenach ZC obowiązuje zachowanie i ochrona
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zabytkowych nagrobków, wraz z ich układem przestrzennym, historycznych nasadzeń i układu zieleni (patrz wyżej rozdział 4.7.15.).
Teren zamknięty - kolejowy (TZ) obejmuje fragment linii kolejowej relacji Pruszcz Gdański Kartuzy - Lębork. Dodatkowo, na terenie 10-1.TZ położony jest częściowo w obszarze
szczególnego zagrożenia powodzią, w związku z czym obowiązują ograniczenia wynikające
z ustawy Prawo wodne.
Na terenach rolnych (R) podtrzymuje się istniejące użytkowanie rolnicze i wprowadza się
zakaz zabudowy. Wyłącznie tych terenów z możliwości zabudowy ma na celu ochronę krajobrazu zapobieganie się chaotycznego i nieuporządkowanemu rozrostowi terenów zabudowy
mieszkaniowej, jak również ochronę malowniczej panoramy na liczne doliny rzeczne. Tym
niemniej na terenach rolnych dopuszcza się uwzględnienie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, powstających na tym obszarze, w oparciu o decyzje o warunkach
zabudowy, nowych obiektów, oraz realizację sieci i obiektów infrastruktury technicznej (w
tym z zakresu telekomunikacji). Dodatkowo, na terenach 10-9.R, 10-10.R i 10-11.R obowiązują ograniczenia związane z ich częściowym położeniem w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią (wynikające z ustawy Prawo wodne i wskazane w rozdziale 3.7. - Obszary
szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszary osuwania się mas ziemnych).
Tereny rolne i wód powierzchniowych (R/W) obejmują liczne doliny cieków wodnych. Tereny R/W wyłącza się z możliwości zabudowy w celu ochrony malowniczych dolin rzecznych
o wysokich walorach przyrodniczych. Zakaz zabudowy nie dotyczy jednak możliwości realizacji obiektów związanych z gospodarką wodną oraz realizacji sieci i obiektów infrastruktury
technicznej (w tym z zakresu telekomunikacji). Na terenach R/W wprowadza się również
obowiązek zachowania i ochrony występujących w ich obrębie wód powierzchniowych. Dodatkowo, na terenie 10-1.R/W obowiązują ograniczenia związane z jego częściowym położeniem w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią (wynikające z ustawy Prawo wodne i
wskazane w rozdziale 3.7. - Obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszary osuwania się mas ziemnych).
Tereny leśne (ZL) położone w miejscowości Pręgowo Dolne zajmują rozległe tereny kompleksów leśnych w jej części zachodniej, zaś w części północnej leżą w dolinie rzeki Raduni.
Tereny ZL przeznaczone są na potrzeby gospodarki leśnej. Dodatkowo, na terenach 10-8.ZL
i 10-11.ZL obowiązują ograniczenia związane z ich częściowym położeniem w obszarze
szczególnego zagrożenia powodzią (wynikające z ustawy Prawo wodne i wskazane w rozdziale 3.7. - Obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszary osuwania się mas
ziemnych).
Tereny rolne z możliwością wprowadzenia zalesień (LZ) obejmują kilka terenów o małej
powierzchni użytkowanych rolniczo, położonych w sąsiedztwie lasów. Preferuje się pozostawienie ich w rolniczym użytkowaniu, choć dopuszcza się możliwość zalesienia. Na terenie
10-2.LZ planowana jest ponadto budowa zbiornika retencyjnego (wg Ogólnej koncepcji uporządkowania gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie Gminy Kolbudy). Na
terenach LZ ustala się zakaz zabudowy, który nie dotyczy możliwości realizacji sieci i obiektów infrastruktury technicznej (w tym z zakresu telekomunikacji). Dodatkowo, na terenie
10-1.LZ obowiązują ograniczenia związane z jego częściowym położeniem w obszarze
szczególnego zagrożenia powodzią (wynikające z ustawy Prawo wodne i wskazane w roz-
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dziale 3.7. - Obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszary osuwania się mas
ziemnych).

5.4. Obszary wymagające przekształceń, rehabilitacji lub rekultywacji
Ilekroć w Studium mowa jest o:
• rehabilitacji - rozumie się przez to przywrócenie obiektom utraconej wartości technicznej i użytkowej,
• rekultywacji - rozumie się przez to przywrócenie terenom zniszczonym działalnością
człowieka ich pierwotnego charakteru,
• rewitalizacji - rozumie się przez to skoordynowany proces mający na celu przeciwdziałanie degradacji przestrzeni zurbanizowanej, zjawiskom kryzysowym, pobudzanie rozwoju i zmian jakościowych poprzez wzrost aktywności społecznej i gospodarczej, poprawę środowiska zamieszkania i ochronę dziedzictwa kulturowego, przy zachowaniu
zasad zrównoważonego rozwoju.
Terenami wymagającymi przekształceń w gminie są obszary zainwestowane, lecz zdegradowane pod względem funkcjonalnym i przestrzennym (m.in. ze względu na brak wykorzystania i użytkowania) oraz obszary niewykorzystane, niezagospodarowane i niewłaściwie
użytkowane, które obniżają jakość przestrzenną otoczenia. Należą do nich także tereny bardzo silnie przekształconych lub zniszczonych obiektów zabytkowych. Działania dotyczące
tych terenów polegać powinny na przekształceniach funkcjonalnych lub (i) ponownym zagospodarowaniu.
Do obszarów wymagających przekształceń, należą:
• tereny dawnych zakładów przemysłowych i składów - zlokalizowane głównie w Kolbudach,
• tereny powojskowe - dawna strzelnica w Lublewie,
• tereny drobnej działalności usługowej znajdujące się zazwyczaj w centrum wsi,
• fragmenty terenów zabudowy zagrodowej.
Terenami wymagającymi rehabilitacji są obszary zabudowane i zagospodarowane o znacznych walorach kulturowych, jednocześnie silnie zdewastowane i zaniedbane lub użytkowane
w sposób nieodpowiedni. Są to przede wszystkim znaczące obiekty lub zespoły obiektów
zabytkowych popadające w dekapitalizację. Działania rehabilitacyjne winny polegać na
przywróceniu tym obiektom i terenom należytej wartości użytkowej i technicznej, odpowiadającej ich wysokim walorom kulturowym oraz zapewniającej ochronę dziedzictwa kulturowego,
przy czym działania te winny w pełni być podporządkowane wymogom konserwatorskim.
Terenami wymagającymi rehabilitacji są głównie:
• tereny zabytkowych zespołów dworsko-parkowych,
• tereny historycznych cmentarzy,
• tereny historycznej zabudowy mieszkaniowej, usługowej i związanej z produkcją,
• tereny historycznej zabudowy wiejskiej (zagrodowej),
• tereny historycznej zabudowy towarzyszącej kolei.
Terenami wymagającymi rekultywacji są głównie obszary otwarte, silnie zdegradowane pod
względem przyrodniczym i krajobrazowym. Należą do nich występujące w gminie obszary
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pogórnicze i miejsca nielegalnego składowania odpadów. Powinny być one zrekultywowane i
zagospodarowane zgodnie z przeznaczeniem określonym w Studium - m.in. w kierunku leśnym, mieszkaniowym oraz usługowym, w tym usług sportu i rekreacji.
W Studium podtrzymuje się ustalenia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy
Kolbudy na lata 2010-2014 (2010), zgodnie z którym zabytkami preferowanymi do objęcia w
pierwszej kolejności działaniami rewaloryzacyjno-adaptacyjnymi są:
• młyn w Kolbudach - obiekt opuszczony i zaniedbany, zagrożony zniszczeniem, który
wymaga znalezienia odpowiedniego gospodarza i stosownej funkcji. Wskazane jest zaadaptowanie budynku wraz z otoczeniem na potrzeby działalności usługowej o charakterze społecznym, kulturalnym lub turystycznym, które umożliwią renowację obiektu i wyeksponowanie wartości kulturowych. Dopuszcza się funkcje przemysłowe o ile nawiązywać będą one do historii obiektu: młyn wodny, mała elektrownia wodna, itp.;
• zespół dworsko-parkowy w Bąkowie - obiekt zaniedbany, zagrożony zniszczeniem lub/ i
dewastacją, który wymaga znalezienia odpowiedniej funkcji. Wskazane jest zaadaptowanie obiektu na potrzeby działalności usługowej w zakresie kultury, edukacji, hotelarstwa lub gastronomi, która umożliwi renowację obiektu i wyeksponowanie wartości kulturowych;
• zespół dworsko-parkowy w Łapinie - obiekt zaniedbany, zagrożony zniszczeniem lub/ i
dewastacją, który wymaga znalezienia odpowiedniej funkcji. Wskazane jest zaadaptowanie zespołu zabytkowego na potrzeby działalności usługowej w zakresie, hotelarstwa,
gastronomi lub mieszkalnictwa rezydencjonalnego, które umożliwią renowację obiektu i
wyeksponowanie wartości kulturowych;
• dom mieszkalny w Kolbudach - obiekt zagrożony dewastacją ze względu na niedostosowana do reprezentowanych walorów kulturowych funkcję. Wskazane jest zaadaptowanie obiektu na potrzeby wszelkiej działalności usługowej, biurowo administracyjnej,
bazy społeczno - kulturalnej lub turystycznej, która umożliwi renowację obiektu i wyeksponowanie wartości kulturowych.
Podtrzymuje się także, zgodnie z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa
Pomorskiego (uchwała Nr 1004/XXXIX/09 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 26
października 2009r. - Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2009r. Nr 172, poz.
3361), wskazanie objęcia procesem rewitalizacyjnym zabudowy folwarcznej w miejscowości Bielkowo.

5.5. Obszary przestrzeni publicznych
W rozumieniu przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przez obszar
przestrzeni publicznej należy rozumieć obszar o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia
potrzeb mieszkańców, poprawy jakości ich życia i sprzyjający nawiązywaniu kontaktów społecznych ze względu na jego położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne. W Studium
określa się trzy obszary przestrzeni publicznej w gminie Kolbudy:
• w Kolbudach - Plac Kaszubski, plac przed Urzędem Gminy w Kolbudach oraz plac
przed kościołem wraz z fragmentami ulic: Wybickiego (na odcinku pomiędzy Kanałem
Raduni a rzeką Radunią) oraz Staromłyńskiej (na odcinku od ul. Wybickiego do wylotu z
Placu Kaszubskiego);
• w Kowalach - teren ograniczony ulicami: Staropolską, Starowiejską i Pilotów;
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•

w Lublewie Gdańskim - teren ograniczony ulicami: Szkolną, Wybickiego i Strażacką.

W ramach wskazanych przestrzeni publicznych należy szczególnie dbać o formę architektoniczną obiektów oraz ich kompozycję urbanistyczną poprzez zachowanie pierzei, osi dróg
oraz istniejących dominant; stosowanie jednolitych form małej architektury w ramach danego
obszaru; zachowanie, pielęgnację i tworzenie nowych obszarów zieleni urządzonej oraz
szczególne uwzględnienie potrzeb pieszych w realizacji układów komunikacyjnych.

5.6. Tereny zamknięte i ich strefy ochronne
Terenami zamkniętymi w rozumieniu ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne są tereny o
charakterze zastrzeżonym ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa, określone
przez właściwych ministrów i kierowników urzędów centralnych.
W granicach gminy znajduje się teren zamknięty stanowiący tereny kolejowe, oznaczony na
rysunku Kierunki zagospodarowania przestrzennego symbolem TZ. Teren ten nie posiada
stref ochronnych.
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6. Kierunki rozwoju systemów komunikacji
6.1. Układ komunikacji drogowej
Wzrastająca liczba ludności, nasilający się tranzyt przez teren gminy oraz wzrastająca liczba
inwestycji sprawiają, że funkcjonujący obecnie układ drogowy jest niewystarczający do zapewnienia sprawnej obsługi komunikacyjnej na terenie gminy. Dodatkowo, potrzeba zmian
systemu komunikacji powodowana jest także przeznaczeniem dużej ilości nowych terenów
do zabudowy w niniejszym Studium, wymagających zapewnienia efektywnej obsługi komunikacyjnej oraz duże inwestycje drogowe o zasięgu ponadlokalnym i regionalnym, powodujące
konieczność dostosowania istniejącego układu do planowanych rozwiązań.
Układ drogowy gminy Kolbudy będzie tworzył zhierarchizowany system, na który składać się
będzie:
• podstawowy układy komunikacyjny, zapewniający gminie połączenia zewnętrzne, tworzony przez drogi krajowe (S6, S7), wojewódzkie (221) oraz powiatowe (1929G, 1930G,
2202G, 2203G i 2204G); klas ekspresowej, głównej i zbiorczej;
• uzupełniający układ komunikacyjny, zapewniający gminie połączenia wewnętrzne oraz
pełną obsługę terenów zabudowanych i planowanych do zabudowy, obejmujący drogi
gminne klasy lokalnej i dojazdowej oraz pozostałe drogi dojazdowe i wewnętrzne.
Ponadto, w niniejszym opracowaniu, drogi publiczne rozróżnia się dodatkowo na:
• drogi istniejące:
− drogi publiczne (krajowa, wojewódzka, powiatowe, gminne) o ustalonej klasie, która
w niniejszym Studium nie została zmieniona,
− drogi gminne niepubliczne posiadające nadaną nazwę i utwardzoną nawierzchnię,
w tym, drogi istniejące wymagające modernizacji:
− drogi gminne publiczne, które wymagają przebudowy lub podniesienia klasy,
− drogi gminne niepubliczne posiadające nadaną nazwę i nieutwardzoną nawierzchnię,
• drogi projektowane:
− drogi niepubliczne, które nie posiadają ani nadanej nazwy ani utwardzonej nawierzchni, które w obowiązujących planach lub niniejszym Studium zostały przeznaczone na drogi publiczne,
− nowe drogi publiczne wyznaczone w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego lub wskazane w niniejszym Studium,
• postulowane drogi dojazdowe i inne:
− nowe drogi dojazdowe wskazane w niniejszym Studium,
− nowe drogi wskazane w niniejszym Studium, jako drogi o znaczeniu drugorzędnym dojazdowe lub wewnętrzne lub ciągi pieszo-jezdne (ich wyznaczenie w Studium ma
na celu podkreślenie konieczności organizacji dojazdów do nowych terenów przeznaczonych do zainwestowania oraz zamknięcie kompozycyjne i przestrzenne tych
terenów od strony obszarów otwartych).
W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego należy uwzględniać układ drogowy przyjęty w Studium uzupełniając go przede wszystkim o drogi dojazdowe i wewnętrzne.
Dopuszcza się zmianę przebiegu projektowanych i postulowanych dróg gminnych, jak również - w uzasadnionych przypadkach - zmianę klas dróg istniejących. W planach miejscowych należy ponadto uwzględniać, jeśli nastąpią, zmiany klas lub przebudowy i rozbudowy
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dróg krajowej, wojewódzkiej i powiatowych, a także, po wydaniu stosownych decyzji, planowaną Obwodnicę Metropolitalną (zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).
Kształtowanie oraz rozbudowa systemu komunikacyjnego gminy powinna odbywać się z zachowaniem wytycznych technicznych określonych w przepisach szczegółowych, w tym w
rozporządzeniach wykonawczych oraz powinna być zgodna z dokumentami strategicznymi
szczebla ponadlokalnego, regionalnego i krajowego. Dotyczy to zwłaszcza zachowania parametrów właściwych dla poszczególnych klas technicznych dróg ujętych w niniejszym Studium. Przy wyznaczaniu nowych przebiegów dróg oraz podczas przebudowy dróg związanych ze zmianą ich klasy, należy brać pod uwagę stan istniejącego zagospodarowania, zachowywać minimalną szerokość linii rozgraniczających oraz odległość linii zabudowy od
krawędzi jezdni, zgodnie z przepisami odrębnymi10. W przypadku dróg szybkiego ruchu
znajdujących się w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, linia zabudowy powinna zostać określona indywidualnie, z uwzględnieniem prognozowanego poziomu
natężenia hałasu emitowanego przez ruch pojazdów na tych drogach.
Przebieg dróg istniejących, projektowanych i postulowanych oraz węzłów drogowych przedstawiono na Schemacie 2.5a.
6.1.1. Kierunki przekształceń podstawowego układu drogowego
• Budowa Obwodnicy Metropolitalnej
Z uwagi na przewidywane stale narastające natężenie ruchu na Obwodnicy Trójmiasta, docelowo planowana jest budowa tzw. Obwodnicy Metropolitalnej, mającej na celu odciążenie
istniejącej drogi ekspresowej S6. Prognozy ruchu dowodzą, że w dalszej perspektywie czasowej, nawet rozbudowa Obwodnicy Trójmiasta do trzech pasów ruchu dla każdego kierunku, będzie niewystarczająca, stąd koniecznością staje się rozpoczęcie prac studialnych i projektowych nad korytarzami istniejącej Obwodnicy Trójmiasta. Na obecnym etapie prowadzonych prac, analizowane są trzy warianty przebiegu trasy przez terytorium gminy Kolbudy. W
każdym z nich przewiduje się lokalizację węzła w rejonie miejscowości Lublewo Gdańskie i
połączenie z drogą wojewódzką nr 221. Dostępność do projektowanej obwodnicy będzie
możliwa jedynie poprzez węzły (skrzyżowania) drogowe, natomiast obsługę przyległego terenu będzie zapewniał istniejący i przebudowywany układ dróg lokalnych wraz z projektowanymi drogami dojazdowymi. Wszystkie warianty przebiegu projektowanej trasy wraz z jej
drogami serwisowymi przedstawiono w części graficznej tomu Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego Gminy Kolbudy.
W przyszłości, dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową znajdujących się
w bezpośrednim sąsiedztwie wybranego wariantu przebiegu drogi przewiduje się uciążliwości w zakresie klimatu akustycznego. W związku z tym istnieje konieczność zapewnienia odpowiedniej ochrony akustycznej budynków wymaganej w ramach wydawania pozwoleń na
budowę oraz zachowanie odpowiedniej odległości usytuowania zabudowy mieszkaniowej od
pasa drogi, przy czym nieprzekraczalna linia zabudowy powinna zostać określona w planach
miejscowych indywidualnie, w oparciu o prognozowany poziom natężenia hałasu emitowa10

Szerokość linii rozgraniczających dla terenów dróg określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75 poz. 690, z późn. zm.), natomiast odległość usytuowania obiektów budowlanych od krawędzi jezdni
reguluje ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115, z późn. zm.)
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nego przez ruch pojazdów na drodze. Droga przebiegać będzie przez centralną część terytorium gminy Kolbudy z początkiem w węźle „Straszyn”. Węzeł ten, zlokalizowany dużej części
w granicach administracyjnych gminy Kolbudy, docelowo planowany jest, jako węzeł zespolony na skrzyżowaniu drogi S6 z drogą S7 (Południowa Obwodnica miasta Gdańska) oraz na
skrzyżowaniu drogi S6 z drogą wojewódzką nr 222.
Obwodnica Metropolitalna realizowana będzie w parametrach drogi ekspresowej (S), o
dwóch jezdniach i dwóch pasach ruchu w każdym kierunku (na obiektach mostowych trzy
pasy ruchu), o prędkości projektowej 120 km/h. Szerokość drogi w liniach rozgraniczających
będzie zmienna. Inwestorem przedsięwzięcia jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku.
• Rozbudowa istniejącej trasy S-6 - obwodnicy Trójmiasta
Polegać ona będzie na poszerzeniu drogi o dodatkowy, trzeci pas ruchu oraz rozbudowę
węzła Kowale do pełnej „koniczyny” ze względu na niewystarczającą przepustowość obecnie
funkcjonującego rozwiązania. Budowa dróg klasy lokalnej, biegnących równolegle do trasy
S6, wzdłuż jej południowej jezdni powinna uwzględniać rezerwę pod rozbudowę drogi S6 o
trzeci pas ruchu.
• Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 221
Jest to droga klasy technicznej Z, która w przekroju posiada jedną jezdnię po jednym pasie
ruchu. Na odcinku od granicy miasta Gdańska do Obwodnicy Trójmiasta - ul. Staropolska,
zgodnie z ustaleniami Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego, przewiduje się realizację drogi wojewódzkiej, jako drogi klasy G. Jednocześnie, na odcinku tym postuluje się rozbudowę drogi o drugą jezdnię (po dwa pasy ruchu w obie strony). Na
całej długości drogi przebiegającej przez teren gminy Kolbudy, postuluje się realizację chodników i dróg rowerowych.
• Remont drogi powiatowej nr 2202G Lublewo Gdańskie - Bielkówko - Straszyn
Przewidywany jest jej kompleksowy remont. Parametry drogi (droga klasy zbiorczej w przekroju 1 jezdnia / 1 pas ruchu w każdym kierunku) pozostają bez zmian.
• Modernizacja drogi powiatowej nr 2203G Kolbudy - Pręgowo
Przewidywana jest jej modernizacja. Parametry drogi (droga klasy zbiorczej w przekroju
1 jezdnia / 1 pas ruchu w każdym kierunku) pozostają bez zmian.
• Utrzymanie dróg powiatowych nr 1929G, 1930G, 2204G
Parametry dróg (drogi klasy zbiorczej w przekroju 1 jezdnia / 1 pas ruchu w każdym kierunku) pozostają bez zmian.
6.1.2. Kierunki przekształceń uzupełniającego układu drogowego
Kierunki obejmować będą następujące działania:
• Budowę drogi zbiorczej łączącej Kowale i Otomin z Gdańskiem wraz z rondem łączącym
projektowaną drogę z drogą wojewódzką nr 221.
• Budowę drogi zbiorczej w Jankowie Gd., łączącej tereny położone w gminie Pruszcz
Gdański po stronie południowej i północnej Jankowa, w śladzie dróg gminnych nr
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1417107G i nr 170027G (lub w innym przebiegu, z zachowaniem wlotu i wylotu tej drogi
na teren gminy Pruszcz Gdański).
Budowę drogi klasy lokalnej w Kowalach, równolegle do ul. Pałacowej, pomiędzy drogami gminnymi nr 170006G oraz 170027G.
Budowę drogi klasy lokalnej (w Kowalach i Jankowie) biegnącej równolegle do trasy S6,
wzdłuż jej południowo-zachodniej jezdni, łączącej projektowaną drogę wjazdową na trasę S6 z węzła Kowale z projektowaną drogą serwisową biegnącą wzdłuż projektowanego węzła Straszyn i północnej jezdni projektowanej Obwodnicy Metropolitalnej.
Budowę drogi lokalnej w Jankowie Gd. od drogi gminnej nr 110027G do drogi gminnej
nr 1417107G (docelowo drogi zbiorczej), z wykorzystaniem południowo-zachodniego
odcinka drogi nr 170025G.
Budowę sieci dróg klasy lokalnej na nowych terenach przeznaczonych do zabudowy
pomiędzy Lublewem Gdańskim a Kolbudami, po północnej stronie drogi wojewódzkiej nr
221.
Budowę drogi klasy lokalnej po południowej stronie Zbiornika Kolbudzkiego, łączącej
drogę wojewódzką nr 221 (poprzez ul. Polną w Kolbudach) z drogą powiatową nr 2202G
w Bielkowie.
Budowę drogi klasy lokalnej przebiegającej na tyłach obecnej zabudowy w południowej
części Bąkowa łączącej nowe tereny przeznaczone do zabudowy z drogą nr 170028G
(ul. Żurawią w Bąkowie).
Budowę drogi klasy lokalnej na terenach przeznaczonych do zabudowy w Bąkowie
(przedłużenie ul. Wieczornych Mgieł po przeciwnej stronie drogi wojewódzkiej nr 221).
Budowę drogi klasy lokalnej na terenach przeznaczonych do zabudowy w Bąkowie
(między drogami gminnymi nr 170028G i nr 170006G).
Przebudowę drogi gminnej nr 170004G - relacji Pręgowo Dolne (od drogi powiatowej nr
2203G) - Babidół - Nowiny - Kolbudy - droga wojewódzka nr 221 związaną ze zmianą
klasy części drogi o dotychczasowej klasie dojazdowej - na klasę lokalną.
Przebudowę drogi gminnej nr 170005G (po wschodniej stronie Zbiornika Kolbudzkiego) od drogi wojewódzkiej nr 221 - do drogi powiatowej nr 2202G w okolicy Bielkowa, polegającą na wydłużeniu tej drogi i zmianie jej klasy na lokalną.
Przebudowę północnego odcinka drogi gminnej nr 170027G w Kowalach, do drogi klasy
lokalnej.
Przebudowę drogi gminnej nr 170021G - relacji Bąkowo (od drogi powiatowej nr 1930G)
- Otomin (do drogi powiatowej nr 1930G) - związaną ze zmianą przebiegu w Otominie,
polegającą na włączeniu do drogi powiatowej nr 1930G z ul. Pogodnej.
Utwardzenie nawierzchni wszystkich dróg lokalnych i dojazdowych.

6.2. Parkowanie pojazdów
Dla całego obszaru gminy ustala się wymóg zapewnienia ilości miejsc parkingowych zaspokajającej w pełni potrzeby wynikające ze sposobu użytkowania terenów.
W celu ujednolicenia standardów zaspakajania potrzeb parkingowych, uwzględniając przyjęte w niniejszym Studium kierunki przekształceń układu drogowego, podstawą do ustalenia
tych wskaźników w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego powinny być
poniższe normy dla wskazanych kategorii przeznaczenia terenu.
Dla nowych inwestycji należy zapewnić:
• dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - 2 miejsc postojowych na 1 dom;
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dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - 1 miejsca postojowego na 1 mieszkanie;
dla obiektów administracji - 25 miejsc postojowych na 1 000 m2 powierzchni użytkowej;
dla obiektów handlowych - 30 miejsc postojowych na 1 000 m2 powierzchni użytkowej;
dla hurtowni - od 5 do 15 miejsc postojowych na 1 000 m2 powierzchni użytkowej;
dla targowisk - 35 miejsc postojowych na 1 000 m2 powierzchni targowej lub 1,5 miejsca
postojowego na stoisko;
dla zakładów produkcyjnych - od 25 do 35 miejsc postojowych na 100 zatrudnionych;
dla szkół ponadpodstawowych - 30 miejsc postojowych na 100 zatrudnionych;
dla restauracji i kawiarni - 30 miejsc postojowych na 100 miejsc konsumpcyjnych;
dla obiektów sportowych - od 20 do 30 miejsc postojowych na 1 000 m2 powierzchni
użytkowej;
dla przychodni zdrowia: rejonowych - 10 miejsc postojowych na 1 000 m2 powierzchni
użytkowej; pozostałych - 2 miejsc postojowych na gabinet;
dla klubów i domów kultury - od 20 do 30 miejsc postojowych na 1 000 m2 powierzchni
użytkowej;
dla stacji obsługi samochodów - 4 miejsc postojowych na 1 stanowisko naprawcze;
dla banków - 40 miejsc postojowych na 1 000 m2 powierzchni użytkowej;
dla kościołów - 10 miejsc postojowych na 1 000 mieszkańców;
dla cmentarzy - 7 miejsc postojowych na 1 ha powierzchni.

W szczególnych przypadkach dopuszcza się inną liczbę miejsc postojowych, tj. gdy uzasadniają to potrzeby planowanej inwestycji lub gdy wynika to z ustaleń obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

6.3. Komunikacja zbiorowa
Zakłada się ciągłe dostosowywanie układu komunikacji autobusowej oraz ilości połączeń do
zmieniającego się zagospodarowania oraz potrzeb mieszkańców. Postuluje się wznowienie
przewozów pasażerskich na istniejącej linii kolejowej na odcinku Pruszcz Gdański - Kolbudy,
a docelowo dalej przez Kartuzy do Lęborka oraz przez Żukowo do Gdyni. Horyzont czasowy
wprowadzenia zmian jest bliżej nieokreślony. Do tego czasu, niezbędne jest zachowanie i
nie dopuszczenie do zniszczenia linii kolejowej, cechującej się wybitnymi walorami krajobrazowymi i wysokim potencjałem transportowym.

6.4. Ścieżki rowerowe i szlaki turystyczne
Na terenie gminy planuje się utworzenie sieci dróg rowerowych pełniących funkcję komunikacyjną oraz ścieżek rowerowych pełniących funkcję rekreacyjną. W celu zapewnienia maksymalnego poziomu bezpieczeństwa rowerzystom, kierowcom i pieszym nowe drogi rowerowe wytyczane być powinny jako utwardzone betonem lub asfaltem konstrukcje, niezależne
od istniejącego układu drogowego, lecz przebiegające równolegle do dróg. W przypadku,
gdy uwarunkowania terenowe nie pozwalają na budowę dróg rowerowych w powyższy sposób, powinny one być realizowane w formie wydzielenia z istniejących i poszerzanych jezdni
dróg pasa przeznaczonego dla ruchu rowerów, których parametry regulowane są przez
przepisy odrębne.
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Na terenie gminy wskazuje się konieczność budowy następujących dróg rowerowych:
• Drogi rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 221 w granicach administracyjnych gminy, przy czym jako priorytetowy wskazuje się odcinek Kolbudy - Gdańsk - będącej częścią planowanej Międzyregionalnej trasy rowerowej nr 116 relacji Gdańsk - Kolbudy Nowa Karczma - Kościerzyna - Dziemiany - wskazanej w Planie Zagospodarowania
Przestrzennego Województwa Pomorskiego;
• Drogi rowerowej relacji Kolbudy - Łapino wzdłuż istniejącej drogi powiatowej nr 1929G
oraz drogi lokalnej przebiegającej przez Łapino;
• Drogi rowerowej relacji Kolbudy - Pręgowo, wzdłuż drogi powiatowej nr 2203G;
• Drogi rowerowej relacji Pręgowo - Ostróżki - Lisewiec - Bielkówko biegnących wzdłuż
dróg lokalnych łączących te miejscowości;
• Drogi rowerowej relacji Lublewo - Bielkówko - granica gminy (kierunek Pruszcz Gdański)
wzdłuż drogi powiatowej nr 2202G;
Na terenie gminy wskazuje się konieczność realizacji następujących ścieżek rowerowych:
• Ścieżki rowerowej łączącej Czapielsk z drogą powiatową nr 1929G w Łapinie, przebiegającej przez teren leśny;
• Ścieżki rowerowej będącej przedłużeniem drogi rowerowej w Łapinie, prowadzącej
przez tereny leśne w kierunku Niestępowa (poza granicami gminy);
• Ścieżki rowerowej łączącej Bąkowo z Otominem przez teren leśny wzdłuż istniejącej
drogi lokalnej;
• Sieci ścieżek rowerowych przebiegających przez kompleks leśny w okolicach Otomina.
W zakresie szlaków turystycznych wskazuje się konieczność:
• zachowania systemu istniejących szlaków rekreacyjnych wchodzących w skład systemu
Wielkiej Pętli;
• rozwoju nowych szlaków rowerowych, pieszych, konnych, dydaktycznych i kajakowych,
jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu przez mieszkańców gminy oraz turystów,
w tym realizację drogi rowerowej łączącej miejscowość Czapielsk z Buszkowy Górne;
• realizacji nowych dróg rowerowych odseparowanych od chodników i jezdni, wspieranie
użytkowania roweru, jako codziennego środka transportu zgodnie z Koncepcją rozwoju
systemu rowerowego województwa pomorskiego - Zielona Księga11;
• realizacji nowych ciągów pieszo-jezdnych wraz z rekreacyjnymi szlakami rowerowymi w
pasach zieleni urządzonej i nieurządzonej, wzdłuż cieków wodnych.
Powyższe ustalenia powinny być uwzględniane w nowo tworzonych miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego. Układ nowych szlaków rowerowych należy zintegrować
z systemem ciągów pieszo-jezdnych, tak aby istniała możliwość swobodnego i bezpiecznego
poruszania się po terytorium gminy zarówno rowerzystów, jak i pieszych. Wytyczając nowe
szlaki rowerowe i turystyczne należy wyeksponować walory przyrodnicze, kulturowe i krajobrazowe gminy przy jednoczesnym zachowaniu i zapobieganiu ich degradacji.

11

Koncepcja Rozwoju Systemu Rowerowego Województwa Pomorskiego - Zielona Księga, Urząd Marszałkowski
Województwa Pomorskiego, Gdańsk 2009
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7. Kierunki rozwoju systemów uzbrojenia technicznego
7.1. Gospodarka wodno-ściekowa
7.1.1. Kierunki rozwoju systemów zaopatrzenia w wodę
Istniejąca sieć wodociągowa dostarcza obecnie wodę do ponad 91% mieszkańców gminy,
jednakże docelowym rozwiązaniem jest zapewnienie zaopatrzenia w wodę za jej pomocą dla
100% ludności gminy.
Według danych BDR GUS, w latach 2008-2010, gospodarstwa domowe z terenu gminy, kupowały z sieci wodociągowej około 1300-1400 m3 wody w ciągu doby. Wskazuje to na poziom dobowego zużycia rzędu 0,095-0,099 m3 w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Odnosząc
się do prognozy demograficznej dla gminy Kolbudy i zakładając niezmienny poziom dobowego zużycia wody w przeliczeniu na mieszkańca na nieco wyższym poziomie 0,11 m3;
sprzedaż wody wzrośnie w 2030r. do poziomu około 1820 m3 dziennie (por. tab. 10).
Tabela 10 - Prognozowane zmiany ilości wody sprzedawanej w ciągu doby
gospodarstwom domowym z terenu gminy Kolbudy do roku 2030
Rok
3
Ilość sprzedanej wody [m ] - dla liczby mieszkańców wg
prognozy demograficznej
3
Ilość sprzedanej wody [m ] - dla liczby mieszkańców wg
maksymalnego wykorzystania terenów wskazanych w Studium pod inwestycje mieszkaniowe

2015

2020

2025

2030

1542,64

1652,99

1742,93

1819,08

-

-

-

7437,73

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Przyjęte założenie dotyczące wyhamowania wzrostu przeciętnego zużycia wody przez 1
mieszkańca powodowane jest z jednej strony obserwowanym wzrostem cen wody, a także
wprowadzaniem coraz większej ilości wodo-oszczędnych technologii codziennego użytku. Z
drugiej strony brak jest danych statystycznych obejmujących szerszy zakres czasowy pozwalających przeprowadzić prognozę zmian wartości tego wskaźnika w przyszłości.
W przypadku maksymalnego wykorzystania terenów wskazanych w Studium pod inwestycje
mieszkaniowe, przez gospodarstwa domowe o przeciętnej liczbie osób 2,9 (zgodnej ze
wskaźnikiem przeciętnej liczby osób w gospodarstwach domowych dla województwa pomorskiego w 2010r.12), szacunkowe zużycie wody w 2030r. może wzrosnąć 4-krotnie i wynieść
7437,73.
W związku z tym, iż nie występują obecnie przesłanki wskazujące na możliwy tak znaczący
wzrost liczby ludności, który pozwoliłby zapełnić wszystkie tereny przeznaczone do zabudowy mieszkaniowej, w przeciągu najbliższych 20 lat, przy projektowaniu nowych sieci wodociągowych należy brać pod uwagę wariant odnoszący się do prognozy demograficznej.
Powyższa analiza odnosi się tylko do wody zużywanej do celów bytowo-komunalnych, wyłączając z tego działalność usługową i produkcyjno-przemysłową. Obecnie zużycie wody przez
odbiorców niebędących gospodarstwami domowymi nie przekracza 10% ogólnego zużycia
wody w gminie, jednakże zmiany tego zapotrzebowania zależą od zbyt wielu czynników po12

Według danych BDR GUS
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cząwszy od sytuacji gospodarczej, lokalizacji zakładów oraz zmian profili działalności obecnie funkcjonujących przedsiębiorstw.
Łączna maksymalna wydajność wszystkich ujęć wody zlokalizowanych na terenie gminy
(opisanych w rozdziale 8.1.1. tomu I - Zaopatrzenie w wodę), wynosi obecnie 6712,8
m3/dobę. Przy czym łączna rejestrowana sprzedaż wody w 2010r., według danych BDR
GUS, kształtowała się na poziomie 1500 m3/dobę. Należy jednak wziąć pod uwagę fakt, że
część odbiorców zlokalizowanych na terenie gminy korzysta z ujęć znajdujących się poza jej
obszarem, a część wody pobierana na terenie gminy jest eksportowana poza jej granice (dotyczy to głównie ujęcia powierzchniowego Straszyn). Mimo prognozowanego wzrostu liczby
ludności, wydajność istniejących i budowanych obecnie nowych ujęć wody jest wystarczająca i nie spowoduje konieczności budowy nowych w ciągu najbliższych lat, a jedynie modernizację już istniejących.
Planowane przez gminę inwestycje z zakresu gospodarki wodnej obejmują rozwój sieci wodociągowej na terenach dotychczas w nią niewyposażonych oraz zwiększenie wykorzystania
wód podziemnych występujących na terenie gminy w celu stopniowego uniezależnienia się
od dostaw wody przeprowadzanych przez operatorów działających w gminach ościennych.
Największą inwestycją w tym zakresie jest budowane obecnie nowe podziemne ujęcie wód o
wydajności eksploatacyjnej 80 m3/h wraz ze stacją uzdatniania wody w Bąkowie. Pozwoli
ono zaopatrzyć w wodę mieszkańców miejscowości Kowale, Jankowo Gdańskie, Bąkowo i
Otomin, do których obecnie woda częściowo trafia z trójmiejskiego systemu wodociągowego.
Ponadto planowana jest budowa następujących odcinków sieci wodociągowej:
• Sieć rozdzielcza na terenach przemysłowych w zachodnich Kowalach oraz pomiędzy
Kowalami i Jankowem Gdańskim;
• Nowe połączenie sieci wodociągowej w Jankowie Gdańskim i Kowalach, pod trasą S6;
• Rozbudowa wodociągów biegnących wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 221 w Bąkowie;
• Rozbudowa sieci rozdzielczej w południowej części Lublewa Gdańskiego oraz w Bielkowie;
• Rozbudowa sieci rozdzielczej w Kolbudach wzdłuż zachodniego i południowego brzegu
Zbiornika Kolbudzkiego oraz w północnej części miejscowości, na nowo urbanizujących
się terenach;
• Wydłużenie istniejących odcinków sieci w Łapinie, Czapielsku, Nowinach, Pręgowie,
Buszkowach i Bielkówku.
W Studium przyjmuje się następujące kierunki rozwoju i funkcjonowania sieci wodociągowej:
• Wymóg pełnego uzbrojenia w sieć wodociągową terenów już zurbanizowanych.
• Wymóg rozbudowy sieci wodociągowej na terenach przeznaczonych do zabudowy i zainwestowania w obowiązujących planach zagospodarowania przestrzennego, a docelowo także na pozostałych terenach dopuszczonych w Studium do zabudowy.
• Wymóg przestrzegania przy zagospodarowaniu terenów wszystkich zakazów i nakazów
dotyczących stref ochronnych ujęć wód podziemnych.
• Rozbudowa sieci wodociągowej powinna być przeprowadzana w liniach rozgraniczających dróg, natomiast w liniach rozgraniczających ulic niewyposażonych w sieć wodociągową, należy zarezerwować miejsce dla rurociągów o średnicach rzędu 100-250 mm.
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•

Zakaz zabudowy w strefach sanitarnych cmentarzy - do czasu objęcia ich obsługą sieci
wodociągowej.

Wzdłuż magistral wodociągowych DN1200 z ujęcia wody „Straszyn” oraz DN418 z ujęcia
wody „Pręgowo” należy zachować pas techniczny o szerokości po 5 m od obrysu magistrali
wodociągowej. W pasie tym obowiązuje:
• zakaz wprowadzania nowej zabudowy z wyjątkiem obiektów i sieci infrastruktury technicznej (w tym z zakresu telekomunikacji);
• obowiązek odpowiedniego zagospodarowania terenu pozwalającego na dojazd ciężkim
sprzętem w celach eksploatacyjnych;
• dopuszcza się zieleń standardową, bez nasadzeń.
Ze względu na schematyczne przedstawienie sieci infrastruktury technicznej przebiegających w linii dróg na rysunku Kierunki zagospodarowania przestrzennego nie przedstawiono
pasów technicznych dla wodociągów.
7.1.2. Kierunki rozwoju systemów odprowadzania ścieków sanitarnych
Wyposażenie terenu gminy w sieć kanalizacji sanitarnej stoi na wysokim poziomie, jednakże
szybki rozwój zabudowy na terenie gminy jest przyczyną wciąż wzrastającego zapotrzebowania w tym zakresie. Gmina Kolbudy w całości znajduje się w granicach aglomeracji ściekowej Gdańsk obsługiwanej przez oczyszczalnię ścieków Gdańsk-Wschód, zgodnie z Rozporządzeniem Nr 76/06 Wojewody Pomorskiego z dnia 27 lipca 2006r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Gdańsk (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 16 sierpnia 2006r. Nr 87, poz.
1821). Nakłada to na gminę obowiązek doprowadzenia sieci kanalizacyjnej do ilości odbiorców zgodniej z normami przyjętymi w wyżej wymienionym rozporządzeniu.
W pierwszej kolejności niezbędne jest wyposażenie w sieć kanalizacyjną miejscowości zupełnie jej pozbawionych, a więc Czapielska i Lisewca. W Czapielsku konieczna jest budowa
sieci rozdzielczej wraz z kolektorem transportującym ścieki do Łapina, natomiast w Lisewcu
rozbudowa sieci rozdzielczej może odbywać się w oparciu o kolektor prowadzący do Pręgowa. Jednocześnie niezbędne jest wyposażenie w sieć kanalizacyjną Bąkowa i Kowal, w
oparciu o projektowany kolektor biegnący wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 221.
W dalszej kolejności należy rozwijać istniejącą sieć o nowe odcinki o charakterze lokalnym,
umożliwiające dostęp do kanałów sanitarnych posesjom zlokalizowanym na nowo urbanizujących się terenach w Jankowie Gdańskim, Kowalach, Lublewie Gdańskim, Kolbudach, Bielkowie, Bielkówku, Babidole, Łapinie i Buszkowach Górnych.
Nie przewiduje się budowy nowej oczyszczalni ścieków, wszystkie ścieki będą nadal transportowane do oczyszczalni zbiorczej Gdańsk - Wschód, w oparciu o zawarte porozumienie
międzygminne pomiędzy gminą Kolbudy a miastem Gdańsk.
Przyjmuje się następujące kierunki w rozwoju i funkcjonowaniu sieci kanalizacji sanitarnej:
• Kierując się m.in. ustaleniami Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, wprowadzanie nowej zabudowy winno być uzależnione od wyprzedzającego
uzbrojenia w zakresie kanalizacji sanitarnej.
• Wymóg wyposażenia w dostęp do sieci całej zabudowy na terenie gminy. Bezodpływowe zbiorniki oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków dopuszcza się do realizacji jedynie na obszarach rozproszonej zabudowy głównie zagrodowej.
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Wymóg rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenach przeznaczonych do zabudowy i zainwestowania w obowiązujących planach zagospodarowania przestrzennego, a
docelowo także na pozostałych terenach dopuszczonych w Studium do zabudowy.
Nakaz objęcia kanalizacją terenów położonych w granicach stref ochronnych ujęć wody.
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej powinna być przeprowadzana w liniach rozgraniczających dróg, natomiast w liniach rozgraniczających ulic niewyposażonych w tę sieć,
należy zarezerwować miejsce dla kanałów o średnicach rzędu 200-400 mm, przy czym
dopuszcza się ich przebieg w pasie technicznym prowadzonym równolegle do ulicy.
Na terenach o zabudowie ekstensywnej, do czasu wybudowania kanalizacji sanitarnej,
dla istniejącej zabudowy dopuszcza się funkcjonowanie lokalnych sposobów oczyszczania ścieków poprzez budowę indywidualnych lub zbiorczych oczyszczalni przydomowych lub odprowadzanie ścieków do szczelnych zbiorników bezodpływowych.

Przebieg istniejących i planowanych sieci kanalizacji sanitarnej oraz zasięg terenów wymagających wyposażenia w tę sieć przedstawiono na Schemacie 2.6b.
7.1.3. Kierunki rozwoju systemów odprowadzania ścieków deszczowych
Sieć kanalizacji deszczowej jest niewystarczająca na terenie całej gminy. W żadnej z gminnych miejscowości nie tworzy ona zwartej struktury umożliwiającej kompleksowe zagospodarowanie wód opadowych spływających z terenów drogowych, lecz składa się z wielu niezależnie funkcjonujących krótkich odcinków kanałów dostarczających wody opadowe do separatorów.
W miejscach niewyposażonych w kanalizację, ścieki deszczowe odprowadzane są za pomocą rowów odwadniających i rowów melioracyjnych do rzek Raduni, Reknicy i Kłodawy, znajdujących się na nich zbiorników wodnych oraz wpadających do nich cieków wodnych.
Obecnie na terenie gminy Kolbudy gmina planuje rozwój kanalizacji deszczowej na kilku
krótkich odcinkach w Lublewie Gdańskim wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 221 oraz w północnej
części obrębu Kowale.
Przyjmuje się następujące kierunki w rozwoju i funkcjonowaniu sieci kanalizacji deszczowej i
odprowadzenia wód opadowych z dróg publicznych:
• W sieć kanalizacji deszczowej należy w pierwszej kolejności wyposażać tereny produkcyjno-usługowe i przemysłowe oraz drogi obsługujące tereny przeznaczone do zabudowy i zainwestowania w obowiązujących planach zagospodarowania przestrzennego, a
docelowo także pozostałe tereny dopuszczone w Studium do zabudowy.
• Dalszy rozwój sieci kanałów deszczowych powinien w pierwszej kolejności nastąpić
wzdłuż dróg o dużym natężeniu ruchu tj. drogi wojewódzkiej nr 221 oraz wszystkich dróg
powiatowych.
• Zorganizowany system odbierania i podczyszczania ścieków deszczowych powinien towarzyszyć każdej nowo projektowanej drodze klasy zbiorczej lub wyższej.
• Sieć kanalizacji deszczowej powinna zostać wprowadzona na terenach istniejącej i rozwijającej się gęstej zabudowy mieszkaniowej w Lublewie Gdańskim, Bąkowie, Jankowie
Gdańskim, Bąkowie i Otominie.
• Nakaz objęcia kanalizacją deszczową terenów położonych w granicach stref ochronnych
ujęć wody, zgodnie z przepisami odrębnymi.
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Wody deszczowe po uprzednim podczyszczeniu mogą być odprowadzane do istniejących rowów i cieków wodnych. Należy, zatem wybudować system niewielkich oczyszczalni wód deszczowych.
W celu zachowania naturalnej retencji i ograniczania możliwości powstawania lokalnych
podtopień, powierzchnia biologicznie czynna działek na terenach ekstensywnej zabudowy mieszkaniowej nie powinna być mniejsza niż 50%.
Na terenach mieszkaniowych, wody opadowe powinny zostać zagospodarowane w granicach nieruchomości.

Sposoby zagospodarowania wód opadowych oraz roztopowych, które przyczyniają się do
powstawania lokalnych podtopień zostały szczegółowo przedstawione w opracowaniu Ogólna koncepcja uporządkowania gospodarki wodami opadowymi na terenie Gminy Kolbudy,
zakończonym w kwietniu 2013r.
Przebieg istniejących i planowanych sieci kanalizacji deszczowej oraz zasięg terenów zurbanizowanych i przeznaczonych do zainwestowania przedstawiono na Schemacie 2.6b.

7.2. Gospodarka energetyczna
7.2.1. Kierunki rozwoju systemów zaopatrzenia w energię elektryczną
Doprowadzenie energii elektrycznej do odbiorców na terenie gminy Kolbudy przebiegać będzie w oparciu o istniejącą sieć przesyłowo-dystrybucyjną zasilaną poprzez GPZ Kowale
oraz elektrownie wodne na rzece Raduni: Straszyn, Łapino i Bielkowo. Energia dostarczana
będzie wszystkim odbiorcom na cele związane z obsługą gospodarstw domowych, instytucji i
przedsiębiorstw w zakresie oświetlenia, zasilania sprzętów oraz ogrzewania i klimatyzacji.
Według przyjętego w 2005r. Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy Kolbudy, szacunkowy wzrost zapotrzebowania na energię
elektryczną będzie przebiegał wolniej niż wzrost liczby ludności, ze względu na postępy w
termomodernizacji i wzrastającą popularność energooszczędnych technologii. Według dokumentu, w 2015r. szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej na terenie gminy będzie wynosić powyżej 34 tys. MWh rocznie (por. tab. 11)
Tabela 11 - Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej
w gminie Kolbudy w 2015r.
Zapotrzebowanie na energię elektryczną
[MWH/rok] w 2015r.

Kategorie odbiorców
Budownictwo mieszkaniowe i obiekty użyteczności publicznej
Przemysł, usługi i rzemiosło
Gospodarka komunalna
Razem

10300
23500
450
34250

Źródło: opracowanie własne na podstawie „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną
i paliwa gazowe”, GLOB Przedsiębiorstwo Powierniczo - Wykonawcze, Musiał, Gdańsk 2005r.

Moc istniejących Głównych Punktów Zasilania jest wystarczająca dla zaspokojenia wzrastającego zapotrzebowania na energię elektryczną, jednakże dla poprawy jakości usług i stanu

162

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KOLBUDY
TOM II - KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KOLBUDY

bezpieczeństwa energetycznego gminy przyjmuje się następujące kierunki w rozwoju sieci
elektroenergetycznej:
 Wymóg rozbudowy sieci elektroenergetycznej na terenach przeznaczonych do
zabudowy i zainwestowania w obowiązujących planach zagospodarowania
przestrzennego, a docelowo także na pozostałych terenach dopuszczonych w Studium
do zabudowy.
 W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego należy zapewnić możliwość
realizacji sieci średniego i niskiego napięcia wraz z zarezerwowaniem pasów terenu
wolnych od zabudowy oraz innego użytkowania terenu stanowiącego przeszkody
terenowe wyższe niż 2 m, zgodnie z przepisami odrębnymi.
 Po trasie zbliżonej do istniejącej linii przesyłowej 220 kV relacji Jasiniec - Gdańsk
I, przewiduje się budowę elektroenergetycznej linii napowietrznej dwutorowej 2x 400 kV
Grudziądz–Pelplin–Gdańsk Przyjaźń (w odległości nie mniejszej niż 40 m
pomiędzy osiami tych linii). Jeden tor linii w okresie przejściowym może pracować
na napięciu 220 kV.
 Likwidację GPZ Straszyn Górny wraz z budową w miejscu dotychczasowego
abonenckiego GPZ Straszyn Dolny sieciowego GPZ o roboczej nazwie „Straszyn”.
 Budowę nowych wyprowadzeń kablowych SN-15 kV z projektowanego GPZ „Straszyn”.
Obecnie gestor sieci nie jest w stanie podać przebiegu tras projektowanych linii
kablowych, gdyż zostaną one wytyczone na etapie projektowania.
 W związku z planowana budowa farmy wiatrowej, będącej obecnie na etapie
projektowania, o nazwie roboczej „Nowa Energia I” w pobliżu południowej granicy gminy
Kolbudy, w miejscowości Domachowo w gminie Trąbki Wielkie, na terenie gminy
Kolbudy planowana jest budowa linii elektroenergetycznej łączącej projektowaną farmę
z istniejącą linią WN-110 kV relacji GPZ Gdańsk I - GPZ Miłobądz.
 W zakresie sieci rozdzielczej średniego napięcia, planowana jest jej rozbudowa wraz z
budową nowych stacji transformatorowych w północnej części Kowal oraz pomiędzy
Kowalami a Jankowem Gdańskim.
 Podłączanie nowych odbiorców na pozostałym terenie przebiegać będzie w oparciu o
istniejącą sieć rozdzielczą i odbiorczą, chyba że dynamiczny wzrost liczby odbiorców na
danym terenie uzasadni ekonomicznie potrzebę realizacji takich inwestycji.
 Dla istniejącej elektroenergetycznej linii 2 x 400 kV Dla linii tej wymagany jest pas
technologiczny o szerokości 80 m (po 40 m od osi linii w obu kierunkach w rzucie
poziomym);
 Dla projektowanej elektroenergetycznej linii 2x 400 kV Grudziądz–Pelplin–Gdańsk
Przyjaźń (po trasie istniejącej linii 220 kV) wymagany jest pas technologiczny o
szerokości 70 m (po 35 m od osi linii w obu kierunkach w rzucie poziomym);
 Wzdłuż linii 110 kV i 15 kV obowiązuje pas ograniczeń o szerokości 40 m (po 20 m od
osi linii) - dla linii 110 kV i 14 m (po 7 m od osi linii) - dla linii 15 kV.
 W pasach technologicznych elektroenergetycznych linii przesyłowych najwyższych
napięć należy uwzględnić następujące wytyczne:
− warunki lokalizacji wszelkich obiektów w pasie technologicznym należy uzgadniać z
właścicielem linii - PSE Operator S.A. z siedziba w Konstancinie-Jeziornej,
− w pasie technologicznym nie wolno lokalizować budynków mieszkalnych i innych
przeznaczonych na stały pobyt ludzi,
− dopuszcza się odbudowę, rozbudowę, przebudowę i nadbudowę istniejącej linii,
− pod linia nie należy sadzić roślinności wysokiej - zalesienia terenów rolnych w pasie
technologicznym linii mogą być przeprowadzone w uzgodnieniu z właścicielem linii,
który określi maksymalną wysokość sadzonych drzew i krzewów,
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wszelkie zmiany w kwalifikacji terenu w obrębie pasa technologicznego linii i w jego
najbliższym sąsiedztwie powinny być zaopiniowane przez właściciela linii,
− dla linii elektroenergetycznych musi być zapewniony dostęp w celu wykonania prac
eksploatacyjnych.
W zakresie lokalizacji turbin wiatrowych w pobliżu linii elektroenergetycznej najwyższych
napięć, odległość turbiny wiatrowej od linii elektroenergetycznej NN, określona jako odległość najbardziej skrajnego elementu turbiny wiatrowej (krańców łopat turbiny) od osi
linii, nie może być mniejsza niż trzykrotna długość średnicy koła zataczanego przez łopaty turbiny wiatrowej; w przypadku lokalizacji turbiny wiatrowej na wysokości przęsła linii, które nie jest wyposażone w ochronę przeciw drganiową, wymagane jest wykonanie
przez inwestora takiej ochrony na podstawie projektu technicznego uzgodnionego z właścicielem linii, staraniem oraz na koszt inwestora.
Ustala się sukcesywną modernizację sieci średniego napięcia 15 kV.
Ustala się sukcesywną modernizację sieci niskiego napięcia 0,4 kV i zagęszczenie sieci
stacji transformatorowych.
Ustala się, by wszystkie nowo projektowane oraz modernizowane linie elektroenergetyczne średniego i niskiego napięcia wykonywane były jako linie kablowe podziemne,
chyba że warunki terenowe nie pozwalają na takie rozwiązanie.
Ustala się wyznaczanie działek o minimalnej powierzchni 50 m2 pod budowę stacji transformatorowych na nowych obszarach wymagających dostaw energii elektrycznej.
Ze względu na średnią prędkość wiatru w ciągu roku utrzymującą się na poziomie 4,2
m/s, dużą lesistość terenu gminy oraz ograniczenia wysokościowe budowli związane z
ochroną krajobrazu oraz bliskością lotniska Gdańsk Rębiechowo, teren gminy nie jest
predysponowany do rozwoju energetyki wiatrowej o dużej skali. Możliwe do realizacji są
niewielkie, przydomowe inwestycje, zgodne z przepisami odrębnymi w tym zakresie.
−

•

•
•
•

•
•

Przebieg istniejących i planowanych sieci elektroenergetycznych oraz zasięg terenów wymagających wyposażenia w sieć elektroenergetyczną przedstawiono na Schemacie 2.6c.
7.2.2. Kierunki rozwoju energetyki wiatrowej
Mimo stosunkowo dobrych warunków wietrznych, na terenie gminy Kolbudy nie wyznacza
się obszarów, na których rozmieszczone będą urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii (energii wiatru) o mocy przekraczającej 100 kW oraz ich strefy ochronne
związane z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenów.
Urządzenia o mocy 100 kW lub niższej mogą być lokalizowane zgodnie z przepisami odrębnymi. Brak możliwości realizacji takich inwestycji na terenie gminy Kolbudy wiąże się z
uwzględnieniem zapisów dokumentów:
• Studium możliwości rozwoju energetyki wiatrowej w województwie pomorskim (2003)
- na terenie gminy nie występują obszary rolne oddalone o 500 m od zabudowy
mieszkaniowej i intensywnego wypoczynku, a ponadto teren gminy położony jest w
otoczeniu lotnisk wraz z polami wznoszenia i podejścia do lądowania.
• Studium kształtowania wysokości zabudowy na terenie gminy Kolbudy - wskazujące
konieczność ochrony krajobrazu gminy.
7.2.3. Kierunki rozwoju systemów zaopatrzenia w gaz
Obecny stopień wyposażenia terenu gminy w sieć gazową uważa się za niewystarczający.
Pozbawione gazociągów pozostają obręby zlokalizowane w południowo-zachodniej części
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gminy. Docelowo wszystkie tereny mieszkaniowe i usługowe o zwartej zabudowie powinny
mieć dostęp do sieci gazowej średniego ciśnienia.
Perspektywiczne zapotrzebowanie na gaz będzie kształtować się odmiennie w trzech rejonach gminy wyróżnionych w Projekcie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy Kolbudy.
W rejonie I obejmującym osiedle domów wielorodzinnych „Olimp” w Kowalach, nie będzie
ono wzrastało, ponieważ przewiduje się w nim umiarkowany rozwój programowoprzestrzenny. Należy raczej spodziewać się spadku zapotrzebowania, ponieważ w miarę
wzrostu cen gazu odbiorcy będą starali się ograniczać jego zużycie.
W rejonie II obejmującym obszar Kowali na wschód od trasy S6 oraz Jankowo Gdańskie i
Bąkowo prognozuje się wzrost zapotrzebowania na gaz, co związane jest z jednej strony z
rozwojem usług i przemysłu, przy jednoczesnym intensywnym rozwoju terenów mieszkaniowych.
W rejonie III obejmującym pozostały obszar gminy, prognozowany wzrost zapotrzebowania
kształtuje się na przeciętnym poziomie. Zdecydowany wzrost zapotrzebowania na gaz będzie występował na nowo zabudowywanych terenach gęstej zabudowy mieszkaniowej głównie w Kolbudach i najbliższych miejscowościach. Wzrost liczby potencjalnych odbiorców może przyczynić się do wzrostu ekonomicznej opłacalności realizacji sieci gazowej na terenach
pozbawionych obecnie do niej dostępu.
Ponadto, we wnioskach przesłanych przez gestorów sieci w toku procedury opracowania niniejszego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kolbudy, wskazano iż wszelkie zamierzenia inwestycyjne w sąsiedztwie gazociągów wysokiego
ciśnienia oraz stacji gazowych powinny spełniać wymogi dotyczące zachowania odległości
podstawowych oraz zachować strefy kontrolowane wynikające z przepisów odrębnych. Ponadto, przewidywane jest połączenie sieci gazowej średniego ciśnienia zasilanej ze stacji w
Lublewie z trójmiejską siecią gazową średniego ciśnienia. Natomiast dalsza gazyfikacja gminy odbywać się będzie na podstawie wniosków złożonych przez zainteresowanych po przeprowadzeniu analiz techniczno-ekonomicznych uzasadniających daną inwestycję.
W stosunku do istniejącego gazociągu DN 300 (ciśnienie 5,5 MPa), jego odgałęzienia DN
100 (ciśnienie 5,5 MPa) oraz stacji „Lublewo” mają zastosowanie przepisy Rozporządzenia
Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14 listopada 1995r. w sprawie warunków technicznych
jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. Nr 139, poz. 686). Przewiduje ono odmienne odległości w stosunku do rodzaju zabudowy i zagospodarowania terenu (między 5 a 35 m
od osi przewodu). W celu uproszczenia, na rysunku Kierunki zagospodarowania przestrzennego przedstawiono strefę o szerokości 25 m od osi przewodu.
W stosunku do istniejącego gazociągu DN500, mają zastosowanie przepisy Rozporządzenia
Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. Nr 97, poz. 1055). Wskazane w tym akcie strefy kontrolowane dla tego typu sieci gazowej powinny obejmować strefę o szerokości 4 m od osi przewodu.
Przyjmuje się następujące kierunki w rozwoju i funkcjonowaniu sieci gazowej:
• Wymóg rozbudowy sieci gazowej na terenach przeznaczonych do zabudowy i zainwestowania w obowiązujących planach zagospodarowania przestrzennego, a docelowo
także na pozostałych terenach dopuszczonych w Studium do zabudowy.
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•

•
•

W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego należy uwzględnić konieczność uzgadniania z gestorem sieci gazowej lokalizacji nowych obiektów budowlanych w
pobliżu gazociągu wysokiego ciśnienia oraz stacji gazowej I-stopnia.
Należy zabezpieczyć pasy terenu w liniach rozgraniczających dróg publicznych dla sieci
gazowej.
Odległości obiektów budowlanych oraz dróg od sieci gazowych muszą być zgodne z
przepisami odrębnymi w tym zakresie.

Przebieg istniejących i planowanych sieci gazowych oraz zasięg terenów zurbanizowanych i
przeznaczonych do zainwestowania przedstawiono na Schemacie 2.6d.
7.2.4. Kierunki rozwoju systemów zaopatrzenia w ciepło
Według szacunków, wzrost zapotrzebowania na ciepło będzie odznaczał się niższą dynamiką niż wzrost liczby ludności oraz wzrost liczby terenów budowlanych. Wynika to z prowadzenia na szeroką skalę termomodernizacji budynków oraz stosowania mniej energochłonnych technologii. Prognozowane zapotrzebowanie na energię cieplną w 2015r. przedstawiono w poniższej tabeli, w rozróżnieniu na trzy rejony analizy (rejon I obejmuje osiedle domów
wielorodzinnych „Olimp” w Kowalach, rejon II obejmuje obszar Kowali na wschód od trasy S6
oraz Jankowo Gdańskie i Bąkowo, natomiast rejon III obejmuje pozostały obszar gminy).
Tabela 12 - Prognozowane zapotrzebowanie na ciepło w gminie Kolbudy w 2015r.
Kategoria odbiorców

Suma w 2005r.
Obiekty użyteczności publicznej
Usługi
Suma w 2015r.
Suma w 2005r.
Budownictwo mieszkaniowe
Obiekty użyteczności publicznej
Usługi
Przemysł
Suma w 2015r.
Suma w 2005r.
Budownictwo mieszkaniowe
Obiekty użyteczności publicznej
Usługi
Przemysł
Suma w 2015r.
Ogółem gmina

[MW]
[TJ]

Qco
Rejon I
3,22
0,09
0,16
3,47
Rejon II
3,87
5,00
0,07
1,02
2,42
12,38
Rejon III
28,64
1,66
0,47
0,52
0,88
32,17
48,02
605,05

Zapotrzebowanie na ciepło [MW]
Zima
Lato
Qew
Qtech
Qsum
Qsum
0,81
0,01
0,02
0,84

-

4,03
0,91
0,18
4,22

0,81
0,01
0,02
0,84

0,97
2,03
0,01
0,10
0,59
3,70

1,20
1,20

4,84
7,03
0,08
1,12
4,21
17,28

0,97
2,03
0,01
0,10
1,79
4,90

4,93
0,70
0,05
0,05
0,08
5,81
1035
130,41

3,60
0,20
3,80
5,00
63,00

37,17
2,36
0,52
0,57
1,16
41,78
63,28
797,32

8,53
0,70
0,05
0,05
0,28
9,61
15,35
193,41

Qco - zapotrzebowanie ciepła do ogrzewania pomieszczeń
Qew - zapotrzebowanie ciepła do przygotowania ciepłej wody i posiłków
Qtech - zapotrzebowanie ciepła na cele technologiczne
Źródło: opracowanie własne na podstawie „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną
i paliwa gazowe”, GLOB Przedsiębiorstwo Powierniczo - Wykonawcze, Musiał, Gdańsk 2005r.

Największy udział w zapotrzebowaniu na ciepło stanowią tereny budownictwa mieszkaniowego, choć udział w ogólnym zapotrzebowaniu będzie się obniżał. Zapotrzebowanie na
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energię cieplną jest trudne do przewidzenia w sektorze przemysłowym i rolniczym. Na skutek
obserwowanego na terenie gminy procesu zmiany gospodarstw rolnych w gospodarstwa
produkcji rolniczej oraz rozwój hodowli, może zwiększyć się zapotrzebowanie na ciepło w
tych gospodarstwach.
Na terenie gminy przewiduje się obecnie budowę jednego zbiorczego systemu dostarczania
ciepła do odbiorców, bazującym na lokalnej kotłowni „Apollina” w Kowalach. Kotłownia ta zostanie włączona do trójmiejskiego systemu ciepłowniczego za pośrednictwem sieci 2x DN
250/400, łącząc się z siecią obsługującą rejon ulic Guderskiego, Niepołomickiej i Starogardzkiej w Gdańsku.
W Studium przyjmuje się następujące kierunki rozwoju i funkcjonowania systemów
zaopatrzenia w ciepło:
• Zaopatrzenie w ciepło odbywać się będzie w oparciu o źródła lokalne, zasilane gazem
ziemnym przewodowym, gazem płynnym, olejem lekkim, energią elektryczną, węglem
lub koksem.
• Postuluje się stosowanie do ogrzewania alternatywnych, niskoemisyjnych paliw takich
jak drewno lub odnawialne źródła ciepła.
• Zakazuje się pozyskiwania energii cieplnej w sposób mogący znacząco oddziaływać na
środowisko oraz zakazuje się stosowania paliw w sposób powodujący przekraczanie
dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń w powietrzu.
Przebieg istniejących i planowanych sieci ciepłowniczych przedstawiono na Schemacie 2.6e.

7.3. Gospodarka odpadami
Obecnie wprowadzane zmiany w krajowym systemie gospodarki odpadami dążą do likwidacji gminnych składowisk odpadów oraz zabraniają tworzenia nowych obiektów tego typu.
Składowiska gminne są sukcesywnie zastępowane regionalnymi rozwiązaniami polegającymi na budowie zakładów zagospodarowania odpadów (ZZO). Docelowo, wszystkie gminy
powinny przystąpić do tego systemu, przy czym aktywna rola gmin w zakresie gospodarki
odpadami powinna polegać przede wszystkim na współtworzeniu i udziale w budowie rozwiązań regionalnym oraz organizacji selektywnej zbiórki odpadów, odzysku i unieszkodliwiania odpadów. Jak wskazuje Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Kolbudy, Uzupełnieniem
systemu gospodarki odpadami realizowanego w ramach ZZO są efektywne ekologicznie i
ekonomicznie technologie odzysku i unieszkodliwiania odpadów na poziomie lokalnym.13
Gmina Kolbudy została włączona do obsługi przez Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. w Gdańsku
Szadółkach, położonego przy północnej granicy gminy, pomiędzy obrębami Kowale i Otomin,
do którego obecnie trafiają odpady komunalne wytworzone na terenie gminy. Na teren tego
zakładu trafiają odpady z terenu trzech gmin: Kolbudy, gminy miejskiej Pruszcz Gdański oraz
miasta Gdańsk. Pomiędzy gminami zostało podpisane porozumienie międzygminne, powierzające miastu Gdańsk wykonywanie zadań publicznych w zakresie unieszkodliwiania odpadów komunalnych pochodzących z terenów poszczególnych gmin. Obecna pojemność składowiska oraz plany jego rozbudowy gwarantują zabezpieczenie potrzeb gminy w zakresie
gospodarki odpadami w perspektywie czasu do roku 2030.
13

Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Kolbudy na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2015 - Aktualizacja, Pomorskie Centrum Badań i Technologii Środowiska POMCERT, Gdańsk 2009, s. 40
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W związku z tworzeniem krajowego systemu gospodarki odpadami, eliminującego konieczność tworzenia składowisk gminnych oraz braku planów związanych z lokalizacją inwestycji
o zasięgu regionalnym na terenie gminy Kolbudy, w niniejszym Studium nie wskazuje się
nowych terenów pełniących rolę rezerwy pod lokalizację tego typu inwestycji.
Cele i zadania w zakresie gospodarki odpadami pozostają zgodne z celami wskazanymi w
Planie Gospodarki Odpadami dla Gminy Kolbudy:
• Zapobieganie i minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów.
• Ograniczanie ich właściwości niebezpiecznych.
• Wykorzystywanie właściwości materiałowych i energetycznych odpadów, a w przypadku, gdy odpadów nie można poddać odzyskowi, ich unieszkodliwianie.
• Składowanie odpadów traktowane jest, jako najmniej pożądany sposób postępowania z
odpadami.

7.4. Obsługa telekomunikacyjna
W Studium przyjmuje się następujące kierunki rozwoju sieci telekomunikacyjnych:
• Wymóg rozbudowy sieci telekomunikacyjnej w pierwszej kolejności na terenach zabudowanych, pozbawionych dostępu do tej sieci.
• Wymóg rozbudowy na terenach przeznaczonych do zabudowy i zainwestowania w obowiązujących planach zagospodarowania przestrzennego, a docelowo także na pozostałych terenach dopuszczonych w Studium do zabudowy.
• Rozbudowa linii teletechnicznych powinna następować w formie sieci kablowych i bezprzewodowych, ale z zachowaniem możliwości przebudowy istniejących linii napowietrznych.
• Lokalizacja stacji bazowych telefonii komórkowej regulowana jest przez przepisy odrębne, jednakże przy lokalizacji nowych stacji bazowych należy uwzględniać potrzeby
ochrony walorów krajobrazowych gminy.
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8. Obszary rozmieszczenia inwestycji celu publicznego
Inwestycje celu publicznego stanowią bezpośrednią odpowiedź na różnorodne potrzeby występujące na terenie gminy, zgodne z zakresem zadań samorządu terytorialnego zarówno
szczebla gminnego, powiatowego jak i wojewódzkiego, a także organów administracji centralnej.

8.1. Obszary rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym
Za podstawę w wyznaczaniu inwestycji celu publicznego przyjęto realizację celów zawartych
w Strategii Rozwoju Gminy Kolbudy14 dotyczących polityki przestrzennej:
• Budowa i rozbudowa wewnętrznego układu drogowego gminy, jako systemu połączeń
uniezależniających komunikację drogową od drogi nr 221 oraz modernizacja, utwardzenie i poprawa stanu technicznego nawierzchni, budowa dróg i chodników - W Studium
wskazano do realizacji wiele nowych dróg klasy dojazdowej i lokalnej, stanowiących
wewnętrzny układ drogowy, umożliwiając bardziej efektywną obsługę terenów zainwestowanych i dopuszczonych do zainwestowania. Wraz z przebudową zewnętrznego
układu komunikacyjnego, umożliwi to usprawnienie połączeń pomiędzy miejscowościami
gminnymi, natomiast jednoczesne zmniejszenie tranzytu odciąży przeciążoną drogę wojewódzką nr 221. Inwestycje w zakresie rozbudowy podstawowego i uzupełniającego
układu drogowego przedstawiono w rozdziale 6. tomu II - Kierunki rozwoju systemów
komunikacji;
• Modernizacja i przywrócenie do użytku linii kolejowych - Wskazuje się na konieczność
wznowienia przewozów pasażerskich na liniach kolejowych przebiegających przez teren
gminy, zarówno w zakresie turystycznym jak i usług transportowych, przy wykorzystaniu
nowoczesnych, energooszczędnych i tanich w eksploatacji technologii tj. szynobusy.
Szczegóły przedstawiono w rozdziale 6. tomu II - Kierunki rozwoju systemów komunikacji;
• Budowa ścieżek i dróg rowerowych - W Studium wskazano do realizacji turystyczne
ścieżki piesze, rowerowe oraz konne na terenach atrakcyjnych przyrodniczo, a także
wskazano do realizacji drogi rowerowe umożliwiające mieszkańcom bezpieczną komunikację rowerową na terenie gminy oraz połączenia z miejscowościami sąsiednimi. Priorytetem jest realizacja drogi rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 221 łączącej gminę
z miastem Gdańsk oraz realizacja dróg rowerowych wzdłuż wszystkich dróg powiatowych przebiegających przez teren gminy. Szczegóły przedstawiono w rozdziale 6. tomu
II - Kierunki rozwoju systemów komunikacji;
• Rozwiązanie kwestii związanych z melioracją i terenami zalewowymi - ochrona przed
zainwestowaniem terenów zalewowych oraz terenów o wrażliwej gospodarce wodnej
wskazana jest, jako działanie obowiązkowe do ujęcia w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego;
• Sporządzenie programu ochrony wybranych terenów o największych wartościach przyrodniczo-krajobrazowych - Ustalenia Studium uwzględniają zapisy Studium kształtowania wysokości zabudowy na terenie gminy Kolbudy15. Ich implementacja została przeprowadzona w ramach wskazanych wymogów dotyczących terenów o poszczególnych
przekształceniach oraz w zmianach struktury przestrzennej. Szczegóły przedstawiono w
14
15

Strategia Rozwoju Gminy Kolbudy na lata 2010-2020, A-BAN Rodziewicz A., Gdańsk 2010
Studium kształtowania wysokości zabudowy na terenie gminy Kolbudy, Ako Architekci, Gdańsk 2010
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rozdziale 5. tomu II - Kierunki rozwoju struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy
Kolbudy;
Wspieranie rewitalizacji zabytkowych obiektów oraz ochrona dóbr kultury - Ustalenia
Studium uwzględniają ochronę obiektów i terenów zabytkowych, wskazanych do
ochrony w rejestrach, ewidencjach oraz gminnym programie opieki nad zabytkami16.
Szczegóły przedstawiono w rozdziale 4. tomu II - Obszary i zasady ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
Wspieranie rozwoju agroturystyki - W ustaleniach dotyczących przeznaczenia terenów,
zapewniono wiele obszarów, na których możliwa będzie realizacja tego typu inwestycji
oraz prowadzenie takiej działalności. Szczegóły przedstawiono w rozdziale 5. tomu II Kierunki rozwoju struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy Kolbudy;
Rozwój sieci terenów i urządzeń sportowo rekreacyjnych - W ustaleniach dotyczących
przeznaczenia terenów, zapewniono wiele obszarów, na których możliwa będzie
realizacja takich funkcji i prowadzenie takiej działalności. Szczegóły przedstawiono w
rozdziale 5. tomu II - Kierunki rozwoju struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy
Kolbudy;
Rozwiązanie kwestii związanych ze spalaniem i wywozem śmieci - Ustalenia Studium
pozostają w zgodności z Gminnym Planem Gospodarki Odpadami17, według którego nie
przewiduje się inwestycji w tym zakresie na terenie gminy Kolbudy. Szczegóły
przedstawiono w rozdziale 7.3. tomu II - Gospodarka odpadami;
Rozwiązanie kwestii związanych z siecią kanalizacyjną - W Studium wskazuje się
planowane inwestycje w zakresie kanalizacji sanitarnej oraz wskazuje tereny
wymagające wyposażenia w te sieć w przyszłości. Jednocześnie, uzależnia się
powstanie nowej zabudowy od wyprzedzającej realizacji kanalizacji sanitarnej na danym
terenie. Szczegóły planowanych inwestycji przedstawiono w rozdziale 7.1.2. tomu II Kierunki rozwoju systemów odprowadzania ścieków sanitarnych;
Tworzenie stref aktywności gospodarczej w celu rozwoju przedsiębiorczości oraz
przyciągania inwestorów - W ustaleniach dotyczących przeznaczenia terenów,
zapewniono wiele obszarów, na których możliwa będzie realizacja takich funkcji i
prowadzenie takiej działalności. Szczegóły przedstawiono w rozdziale 5. tomu II Kierunki rozwoju struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy Kolbudy.

Ponadto, na terenie gminy planowane są także inwestycje, których realizacja nie wynika
bezpośrednio z zapisów Strategii Rozwoju:
 Urządzenie parku gminnego w Kolbudach, po północnej stronie drogi wojewódzkiej nr
221 na terenie dawnych ogrodów działkowych;
 Rozwój sieci wodociągowej na terenie gminy (szczegóły w rozdziale 7.1.1. tomu II Kierunki rozwoju systemów zaopatrzenia w wodę).
8.2. Obszary rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym
Na terenie gminy Kolbudy, planowane inwestycje o znaczeniu ponadlokalnym obejmują
zadania z zakresu rozwoju infrastruktury technicznej i drogowej:
 Budowa elektroenergetycznej linii napowietrznej dwutorowej 2 x 400 kV relacji GPZ
Jasiniec- GPZ Gdańsk I; (wariant nieaktualny);
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Budowa GPZ sieciowego o roboczej nazwie „Straszyn” wraz z budową nowych
wyprowadzeń linii kablowych;
Budowa elektroenergetycznej linii umożliwiającej włączenie do sieci planowanej
farmy wiatrowej o nazwie roboczej „Nowa Energia I”, w Domachowie, w pobliżu
południowej granicy gminy;
Połączenie sieci gazowej średniego ciśnienia zasilanej ze stacji w Lublewie z
trójmiejską siecią gazowa średniego ciśnienia;
Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 221 na całej długości obejmująca budowę
chodników i dróg rowerowych oraz przebudowa drogi na odcinku od węzła Kowale do
granicy administracyjnej z miastem Gdańsk polegająca na budowie drugiej jezdni o
dwóch pasach ruchu;
Przebudowa węzła Kowale do „pełnej koniczyny” wraz z budowa bezkolizyjnych
zjazdów z drogi wojewódzkiej nr 221;
Budowa węzła „Straszyn” łączącego ze sobą projektowana Obwodnicę Trójmiejską,
projektowaną trasę S7 z istniejąca trasą S6 i drogą wojewódzką nr 222;
Budowa Obwodnicy Trójmiejskiej przebiegającej równoleżnikowo przez teren gminy
zgodnie z wybranym wariantem, wraz z budową węzła łączącego projektowaną trasę
z droga wojewódzka nr 221;
Budowa dróg serwisowych wzdłuż projektowanej Obwodnicy Trójmiejskiej,
umożliwiających obsługę terenów położonych wzdłuż trasy;
Przebudowa i modernizacja dróg powiatowych przebiegających przez teren gminy w
kolejności zgodnej z istniejącymi potrzebami.;
Budowa dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji
Grudziądz-Pelplin-Gdańsk Przyjaźń, stanowiącej inwestycję celu publicznego o
znaczeniu ponadlokalnym, krajowym. Ostateczny przebieg będzie wynikową
uwarunkowań zewnętrznych determinujących przebieg linii
elektroenergetycznych, w szczególności wynikających z uwarunkowań
środowiskowych i społeczno-ekonomicznych.
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9. Obszary wymagające sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
W niniejszym Studium, wymóg sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego określono według stopnia ich obligatoryjności prawnej oraz potrzeby kształtowania ładu przestrzennego i ochrony przyrody.
W związku z powyższym proponowane w Studium miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego można podzielić na:
1) obowiązkowe - na podstawie przepisów prawnych,
2) konieczne - o funkcji regulacyjnej i ochronnej,
3) wskazane - dla obszarów inwestycyjnych o uporządkowanej strukturze przestrzennej,
w tym czytelnym podziale katastralnym i komunikacji,
4) obowiązujące, wymagające aktualizacji - w wyniku zmiany kierunków przeznaczenia
terenów, wyznaczonych w niniejszym Studium, oraz zbyt wysokiego stopnia generalizacji ich ustaleń.
Istnieje możliwość korekty, zaproponowanych w niniejszym Studium, granic obszarów wskazanych do sporządzenia planu, w oparciu o analizy uwzględniające powiązania funkcjonalnoprzestrzenne, przyrodnicze, infrastrukturalne oraz komunikacyjne. Określenie granic nowych
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego winno być oparte o szczegółowe
analizy uwzględniające ww. powiązania, a ich obszar powinien zamykać się w granicach istniejących bądź projektowanych dróg publicznych.

9.1. Obszary, dla których sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego jest obowiązkowe
Obszarami, dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego są tereny przeznaczone w Studium pod lokalizację obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2 000 m2 (tzw. wielkopowierzchniowych) i wyznaczone na terenie obrębów Jankowo Gdańskie, Kowale i Lublewo Gdańskie (w Bąkowie). Tereny te objęte są obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego,
jednakże w niniejszym Studium zwiększono ich powierzchnie. Fakt ten skutkuje obowiązkiem
zaktualizowania kilku istniejących planów miejscowych.
Nie zachodzi natomiast konieczność sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego dla obszarów przestrzeni publicznych gdyż, mimo iż zostały one wskazane w
Studium, są objęte obowiązującymi planami miejscowymi.
Nie istnieje także konieczność wyznaczenia w Studium obszarów, dla których obowiązkowe
jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie następujących przepisów odrębnych:
• Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr
102, poz. 651, z późn. zm.), zgodnie z którą podziału nieruchomości można dokonać,
jeżeli jest on zgodny z ustaleniami planu miejscowego. Zgodność z ustaleniami planu
dotyczy zarówno przeznaczenia terenu, jak i możliwości zagospodarowania wydzielonych działek gruntu. W przypadku braku planu miejscowego - jeżeli nieruchomość jest
położona na obszarze nieobjętym obowiązkiem sporządzenia tego planu - podziału nie-
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ruchomości można dokonać, jeżeli nie jest on sprzeczny z przepisami odrębnymi, albo
jest zgodny z warunkami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
- gdyż nie wskazuje się terenów wymagających obligatoryjnego przeprowadzenia scaleń
i podziału nieruchomości. Ten instrument planistyczny powinien być uwzględniony w
miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, jako możliwość, która będzie
przeprowadzona na wniosek właścicieli nieruchomości.
•

Ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr
162, poz. 1568, z późn. zm.), zgodnie z którą miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sporządza się dla obszarów, na których utworzono park kulturowy;
- gdyż w gminie nie występują parki kulturowe i nie zamierza się ich tworzyć.

9.2. Obszary, dla których sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego jest konieczne
Ustala się konieczność sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego przede wszystkim dla miejscowości, położonych w południowej, typowo rolniczej części
gminy, oraz zachodniej - rekreacyjnej, a w szczególności:
• Buszkowy Górne,
• Buszkowy Dolne,
• Pręgowo Dolne i Górne,
• Lisewiec,
• Babidół, wraz z przysiółkiem Nowiny,
• Czapielsk,
• Łapino.
Na obszarach tych nie obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, w
związku z czym występuje tutaj negatywne zjawisko powstawania rozproszonej zabudowy w
oparciu o decyzje o warunkach zabudowy, które nie zapewniają kreowania, w sposób racjonalny, ładu przestrzennego w gminie. Obszary, dla których koniecznie powinny zostać opracowane miejscowe plany, z uwagi na występująca na tym terenie rozproszoną zabudowę,
zajmują znaczną powierzchnię. Jednak z drugiej strony objęcie dużych obszarów miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego zapewnia kompleksowe i bardziej ekonomiczne ujęcie problemu kształtowania przestrzeni.
Konieczne miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego mają za zadanie ochronę
cennej zabudowy i układów przestrzennych poszczególnych wsi, wpisując się jednocześnie
w wiejski krajobraz gminy. Ponadto winny one zapewnić ochronę cennych walorów przyrodniczych regionu poprzez prawidłową ekspozycję rolniczych terenów otwartych i malowniczych dolin rzecznych. Ze względu na to, że są to obszary o dużej presji inwestycyjnej,
głównym celem ustalenia konieczności sporządzenia miejscowych planów jest ochrona terenu przed, powstającą w sposób chaotyczny, nową zabudową, a jednocześnie nadanie nowej
zabudowie formy uporządkowanych struktur przestrzennych wpisujących się w cenne otoczenie. Winny, zatem pełnić one funkcje regulacyjną i ochronną.
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9.3. Obszary, dla których sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego jest wskazane
Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów, które
wykazują już, w pewien sposób, ustrukturyzowany układ przestrzenny jest wskazane, lecz
niekonieczne. Są to przede wszystkim tereny zainwestowane lub rozpoczętych procesów
urbanizacyjnych z zakresu mieszkalnictwa jednorodzinnego o czytelnym podziale
katastralnym i przebiegu ciągów komunikacyjnych. W związku, z czym rozwój zabudowy w
oparciu o decyzje o warunkach zabudowy nie spowoduje znacznego zaburzenia ładu
przestrzennego.
Tereny, dla których sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
jest wskazane wyznaczono we wsiach: Czapielsk, Łapino, Kolbudy, Bielkowo i Otomin.
Należy również podkreślić, że wyżej wymienione, konieczne i wskazane miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego można sporządzić łącząc ich opracowanie z aktualizacją
obowiązujących miejscowych planów w celu objęcia kompleksowym opracowaniem
planistycznym całych obszarów poszczególnych wsi w gminie.
Gmina zamierza sporządzić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
dla planowanej inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym jaką jest
budowa napowietrznej dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV Grudziądz -PelplinGdańsk Przyjaźń. Na rysunku studium wskazano schemat przebiegu projektowanej
linii. W sporządzanym dla projektowanej linii miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego, należy wyznaczyć granice pasa technologicznego (2x35 m od osi linii)
oraz zawrzeć zapisy ustalające ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu
terenów.

9.4. Obszary objęte obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania
przestrzennego, wymagającymi aktualizacji
Wśród obowiązujących w gminie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
można wyróżnić opracowania wymagające aktualizacji, z jednej strony z uwagi na
zdezaktualizowanie się potrzeb rozwojowych gminy i zmiany polityki przestrzennej, czego
wyrazem jest zmiana w niniejszym Studium przeznaczenia poszczególnych terenów w
granicach obowiązujących planów miejscowych, z drugiej zaś strony ze względu na
marginalne potraktowanie w niektórych planach zagadnień obsługi komunikacyjnej nowych
terenów inwestycyjnych, braku zapewnienia mieszkańcom odpowiedniej ilości terenów
zieleni wypoczynkowo-rekreacyjnej i usług, niewykreowania czytelnego centrum wsi poprzez
wytyczenie przestrzeni publicznych i terenów usług centrotwórczych, itp.
Aktualizacji wymagają przede wszystkim miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego, oznaczone na Schemacie 2.7 numerami: 4, 11, 19, 22, z racji zmiany
polityki przestrzennej gminy, oraz numerami: 24, 31, z uwagi na ich zbyt ogólne ustalenia, w
tym za mała liczbę, wytyczonych w planie, dróg publicznych.
W ramach aktualizacji obowiązujących w gminie miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego można podzielić teren na mniejsze opracowania planistyczne. Dotyczy to
zwłaszcza miejscowego planu, oznaczonego na Schemacie 2.7 numerem 24, obejmującego
swym zasięgiem trzy wsie.
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Tabela 13 - Wykaz obowiązujących miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego w gminie Kolbudy

Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Publikacja w
Dzienniku
Uchwała RaUrzędowym
dy Gminy
WojewódzKolbudy Nr…
twa Pomorz dnia…
skiego (daw.
Gdańskiego)

Nazwa miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

Zmiany do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kolbudy w
obrębie wsi: Lublewo dotyczące obszaru działek
204/3, 205/2, 205/1 i 255, Jankowo dotyczące
obszaru działek 20/3, od 100/1 do 100/9 i
100/11, Łapino dotyczące obszaru działek 128,
129, 127, 126, 57/13, 57/10
Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kolbudy w obrębie wsi Kowale, dotycząca obszaru działek nr
13/15, 60/4, 53/2
Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kolbudy w obrębie wsi Pręgowo - dotycząca działek nr 257/8,
257/9, 257/10, 111, 60, 188/2, 189/2, 71/3, 182/1
Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kolbudy dotycząca osiedla „Kowale” na obszarze położonym
przy Obwodnicy Trójmiasta, na południe od ul.
Świętokrzyskiej, obejmującym działki o nr
101/23, 104, 105, 106/1, 106/2, 107, 109/9,
109/14
Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kolbudy w obrębie wsi Czapielsko dotycząca działek nr 117,
89/2 do 89/8, 89/11, 89/12, 89/15, 36/12, 80/1,
80/2, 60/1, 60/2, 60/4 do 60/8, 60/10, 60/11,
60/13 do 60/18, 60/20 do 60/27, 60/29 do 60/40
Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kolbudy w obrębie
wsi Łapino dotyczące obszaru nr 130, 135, 136
Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kolbudy dotycząca działek nr 338/2, 338/3, 338/8, 165/3,
50/18, 126/1, 204/23, 204/24, 204/25, 115/9 położonych na obszarze wsi Bielkówko
Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kolbudy dotycząca działki nr 245 położonej na obszarze wsi
Czapelsko
Zmiana do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kolbudy,
dotycząca działki nr 49/3 położonej na obszarze
wsi Pręgowo
Zmiana do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kolbudy,
dotycząca działek nr 126/1 i 126/2 położonych
na obszarze wsi Pręgowo

175

Uwagi

XIII/76/95
16.08.1995

18.12.1995
Nr 31, poz.
138

uchylony w
części przez
mpzp nr 22, 23

XXIII/146/96
19.12.1996

23.06.1997
Nr 24, poz. 70

uchylony w
części przez
mpzp nr 20

XXIII/148/96
19.12.1996

11.02.1998
Nr 5, poz. 14

XXVIII/189/97
08.08.1997
19.06.1997 Nr 31, poz. 95

uchylony w
części przez
mpzp nr 16,
20, 30, 35;
wymagający
aktualizacji

XXVIII/190/97
19.06.1997

10.07.1998
Nr 41, poz.
148

XXVIII/191/97
19.06.1997

10.07.1998
Nr 41, poz.
150

XXXIII/231/98
27.02.1998

03.12.1998
Nr 79, poz.
391

XXXIII/232/98
27.02.1998

03.12.1998
Nr 79, poz.
392

XII/65/99
07.09.1999

09.03.2000
Nr 24, poz.
122

XIII/75/99
26.10.1999

09.03.2000
Nr 24, poz.
124

uchylony w
części przez
mpzp nr 28
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Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek nr: 244/3, 245, 267, 246/51 położonych w Bąkowie oraz fragmentu wsi położo- XLII/269/2002
11.
nego na południowy wschód od drogi wojewódz28.08.2002
kiej nr 221 Gdańsk - Kościerzyna we wsi Bąkowo, obręb Lublewo, gmina Kolbudy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Bielkowo, obręb LubleXLII/270/2002
12.
wo, objętego obszarem działek: 329/28, 329/29,
28.08.2002
330 na terenie gminy Kolbudy
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Kolbudy

XLII/272/2002
28.08.2002

Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kolbudy dotyV/48/2003
cząca obszaru działki nr 159/6 położonej we wsi
29.04.2003
Buszkowy, gmina Kolbudy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dotyczący fragmentów wsi Kowale, obejmujących tereny rolne przyległe do wysypiska
VI/54/2003
24.06.2003
śmieci w Szadółkach oraz wsi Otomin, graniczących z Miastem Gdańskiem w pobliżu Obwodnicy Trójmiejskiej
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzenXII/106/2004
nego dotyczący działki o nr ew. gr.: 219 we wsi
27.02.2004
Kowale, gmina Kolbudy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, dotyczący fragmentów wsi Jankowo w
XIII/118/2004
gminie Kolbudy, obejmujący obszar działek o
30.03.2004
numerach ewidencyjnych gruntów: 3/3, 3/5-6,
3/8, 4/3-6 i działek 38/2, 38/3L, 63, 12/12
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Bąkowo w Gminie Kolbudy, XVI/142/2004
obręb Lublewo, dla obszaru działek nr 250, 251,
08.07.2004
252
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dotyczący fragmentu wsi Bąkowo, obejmu- XXI/176/2004
jący obszar działek o nr ew. gruntów 248/11-17,
30.12.2004
248/19-22, cz. 248/26, na terenie gminy Kolbudy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzenXXVIII/252/
nego dla części wsi Kowale, na terenie gminy
2005
Kolbudy
25.10.2005
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzenXXVIII/253/
nego dla fragmentu wsi Kowale, na terenie gmi2005
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Kolbudach
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10. Uzasadnienie i synteza ustaleń Studium
Niniejszy dokument powstał w oparciu o zapisy ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz. 647, z późn. zm.) oraz w oparciu o
zapisy przepisu wykonawczego w postaci Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28
kwietnia 2004r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. Nr 118, poz. 1233). W trakcie prac nad Studium korzystano także z dokumentów wymienionych w rozdziale 1.2. tomu I - Wykaz materiałów
wyjściowych.
Ustalenia Kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kolbudy zbudowane zostały
w oparciu o wyżej wymienione akty prawne oraz dokumenty szczegółowe oraz wnioski wynikające z analizy uwarunkowań, w tym szczegółowej inwentaryzacji całego terenu gminy
przeprowadzonej przez Wykonawcę w maju 2011r.
W przestrzeni gminy Kolbudy obserwowane są nasilone procesy związane z jej podmiejską
specyfiką, związane z procesami suburbanizacji. Wśród nich wyodrębniono te najmniej korzystne:
• Proces żywiołowego rozprzestrzeniania się zabudowy obserwowany niemalże we
wszystkich miejscowościach na terenie gminy;
• Proces tworzenia homogenicznej struktury przestrzennej w postaci łączących się ze
sobą pasm zabudowy w północno-wschodniej i wschodniej części gminy, na terenach
położonych najbliżej granicy z miastem Gdańsk;
• Proces degradacji krajobrazu naturalnego i kulturowego poprzez postępującą progresję zabudowy na otwarte tereny atrakcyjnie krajobrazowo oraz zabudowywanie perspektyw umożliwiających ekspozycję dominant kulturowych tworzonych niejednokrotnie przez obiekty zabytkowe;
• Przeciążenie układu drogowego oraz wysokie koszty budowy i eksploatacji sieci infrastruktury technicznej;
Z tej przyczyny, głównym zadaniem, jakie stanęło przed Wykonawcą w związku z realizacją
niniejszego dokumentu było ograniczenie niekorzystnych zjawisk zachodzących w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, przy jednoczesnym maksymalnie możliwym zaspokojeniu
potrzeb mieszkańców oraz w poszanowaniu środowiska naturalnego, zgodnie z zasadą
zrównoważonego i trwałego rozwoju.
Znaczna część terenu gminy pokryta jest obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Ustalenia niniejszego Studium w dużej mierze zachowują zgodność
z ich zapisami, zwłaszcza na terenach w pełni zainwestowanych tj. Kowale i Otomin. W pozostałych miejscowościach, w których obowiązują plany miejscowe, implementacja ich zapisów do Studium nie przebiegała w sposób bezkrytyczny, lecz zgodnie z ustalonymi priorytetami zagospodarowania przestrzennego ustalonymi dla całej gminy.
Nowe tereny przeznaczone do zainwestowania wyznaczono w taki sposób, aby tworzyły
zwarte struktury i umożliwiały jednoznaczną identyfikację przestrzenną wsi, na terenie której
są położone. Zachowanie ciągłości terenów otwartych oddzielających od siebie zabudowę
poszczególnych miejscowości sprawia, że nowo powstające układy zabudowy odznaczać się
będą znacznie większym poziomem czytelności, natomiast ekosystemy naturalne, w tym
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Schemat 2.1 - Kształtowanie rolniczej i
leśnej przestrzeni produkcyjnej
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