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Załącznik nr 2
do uchwały nr XLVII/455/10
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 10 listopada 2010 r.

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Czersku o sposobie 

rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do pub-

licznego wglądu projektu planu

Rada Miejska w Czersku nie rozstrzyga o sposobie rozpa-
trzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego 
wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu części działek 144/11 i 217 we wsi 
Kamionka, ze względu na to, że żadne uwagi nie zostały 
wniesione.

Załącznik nr 3
do uchwały nr XLVII/455/10
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 10 listopada 2010 r.

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Czersku o sposobie 

realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach 

ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach 

publicznych.

  Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Rada Miejska w Czersku 
rozstrzyga, co następuje:
1. Zadania w zakresie infrastruktury technicznej prowadzić 

będą właściwe jednostki gminne i przedsiębiorstwa w 
kompetencji których leży rozwój sieci: wodociągowej, 
kanalizacji sanitarnej, deszczowej, energetycznej, ga-
zowej, zgodnie z przepisami odrębnymi. 

2. Zadania w zakresie gospodarki odpadami realizowane 
będą zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego, zgodnie z planem gospodarki odpada-
mi oraz na podstawie przepisów odrębnych.

3. Określenie terminów i zasad realizacji:
1) realizacja inwestycji przebiegać będzie zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, w tym prawa budow-
lanego, o zamówieniach publicznych, o samorządzie 
gminnym, gospodarce komunalnej, ochronie środo-
wiska,

2) inwestycje z zakresu przesyłania i dystrybucji pa-
liw gazowych i energii elektrycznej realizowane i 
fi nansowane będą w sposób określony zgodnie z 
obowiązującymi przepisami (Prawo energetyczne),

3) realizacja i fi nansowanie inwestycji w zakresie bu-
dowy docelowej kanalizacji sanitarnej, deszczowej 
i sieci wodociągowej realizowane będzie wg zasad 
przyjętych przy konstruowaniu Wieloletniego Planu 
Inwestycyjnego Gminy Czersk lub na podstawie 
porozumienia z innymi podmiotami,

4) inwestycje realizowane mogą być etapowo w za-
leżności od wielkości środków przeznaczonych na 
inwestycje.

4. Zasady fi nansowania inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej określonych w planie.

  Finansowanie inwestycji będzie odbywać się poprzez:
1) wydatki z budżetu gminy,
2) współfi nansowanie środkami zewnętrznymi, poprzez 

budżet gminy – w ramach m.in.:
a) dotacji unijnych,
b) dotacji samorządu województwa,
c) dotacji i pożyczek z funduszy celowych,
d) kredytów i pożyczek bankowych,
e) innych środków zewnętrznych.

3) udział inwestorów w fi nansowaniu w ramach porozu-
mień o charakterze cywilno – prawnym lub w formie 
partnerstwa publiczno – prywatnego – „PPP”, a także 
właścicieli nieruchomości.

215

 UCHWAŁA Nr XLVII/456/10

Rady Miejskiej w Czersku

 z dnia 10 listopada 2010 r.

 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu

 części działek nr 257 LP i nr 258 LP – obręb geodezyjny Lutom gm. Czersk.

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. – Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z 
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) Rada 
Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

  Po stwierdzeniu zgodności ze „Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania miasta i gminy Czersk” 
(uchwała Nr XX/195/2000 Rady Miejskiej w Czersku z 
dnia 28 września 2000 roku) uchwala się miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego terenu części działek 
nr 257 LP i nr 258 LP – obręb geodezyjny Lutom gm. Czersk, 
zwany dalej planem.

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 2

  Plan obejmuje części działek nr 257 LP i nr 258 LP – ob-
ręb geodezyjny Lutom gm. Czersk o łącznej powierzchni 
0,1997 ha, stanowiące dojazd od drogi gminnej do leśni-
ctwa Kosowa Niwa.

§ 3

  Przedmiotem ustaleń planu jest teren drogi wewnętrz-
nej dojazdowej, oznaczony na rysunku planu literami 
KDWD.

§ 4

1. Integralną częścią uchwały jest rysunek planu, stano-
wiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
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2. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do 
projektu planu stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej 
uchwały.

3. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w 
planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach 
ich fi nansowania stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej 
uchwały.

4. Do obowiązujących ustaleń planu należą następujące 
oznaczenia grafi czne:
1) granica uchwalenia planu,
2) linia rozgraniczająca tereny o różnym sposobie użyt-

kowania – ściśle określona.

§ 5

  Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) planie – należy przez to rozumieć ustalenia planu okre-

ślone w Rozdziale 2 uchwały;
2) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę 

Rady Miejskiej;
3) rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek planu 

miejscowego na mapie sytuacyjno – wysokościowej 
w skali 1:1000, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej 
uchwały;

4) linii rozgraniczającej – należy przez to rozumieć linię 
rozgraniczającą tereny o różnym przeznaczeniu i róż-
nych zasadach zagospodarowania;

5) terenie – należy przez to rozumieć teren wyznaczony 
na rysunku planu miejscowego linią rozgraniczającą, 
oznaczony literami określającymi rodzaj przeznaczenia 
i sposób zagospodarowania terenu.

Rozdział 2

Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu

§ 6

1. Przeznaczenie terenu wydzielonego linią rozgranicza-
jącą:

 teren drogi wewnętrznej dojazdowej, oznaczony na 
rysunku planu literami KDWD.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) na terenie, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza się 

realizację sieci uzbrojenia terenu i urządzeń infra-
struktury technicznej z uwzględnieniem pkt 2;

2) realizacja obiektów infrastruktury elektroenerge-
tycznej będzie możliwa pod warunkiem wyprzedza-
jącego uregulowania spraw formalno – prawnych z 
właścicielem lub właścicielami drogi wewnętrznej 
dojazdowej.

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego:
1) należy uwzględnić nakazy, zakazy i ograniczenia wy-

nikające z położenia terenu w granicach Tucholskie-
go Parku Krajobrazowego, zawarte w obowiązującym 
akcie prawnym dotyczącym jego utworzenia;

2) należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z 
położenia terenu w:
a) Obszarze Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 

„Bory Tucholskie” PLB 220009,
b) strefi e ochronnej pośredniej zewnętrznej ujęcia 

wody powierzchniowej z rzeki Brdy „Czyżkówko”, 
w której obowiązują przepisy odrębne;

c) płacie ekologicznym Borów Tucholskich.
3) planowane zagospodarowanie i użytkowanie tere-

nu nie może stanowić źródła zanieczyszczenia dla 
środowiska gruntowo – wodnego ani powodować 
pogorszenia warunków akustycznych i aerosanitar-
nych na przedmiotowym terenie;

4) zalecane są działania administracyjne zakazujące 
wjazdu na przedmiotowy teren hałaśliwych pojaz-
dów mechanicznych lub ograniczające porę ich 
poruszania się;

5) zaleca się zachowanie naturalnego ukształtowania 
terenu – zakazuje się zabiegów makroniwelacji;

6) zaleca się stosowanie takich materiałów, które nie 
spowodują powstania nawierzchni nieprzepuszczal-
nych;

7) uwzględnić przepisy dotyczące ochrony gatunkowej 
w sprawie gatunków dziko występujących roślin, 
zwierząt i grzybów objętych ochroną, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami odrębnymi.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: nie ustala się.

5. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania prze-
strzeni publicznych: teren drogi wewnętrznej dojazdo-
wej KDWD stanowi przestrzeń publiczną w granicach 
uchwalenia planu.

6. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, ga-
baryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy: 
nie ustala się.

7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegających ochronie, ustalonych na 
podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów gór-
niczych: nie ustala się.

8. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nie-
ruchomości objętych planem miejscowym: dopuszcza 
się geodezyjne wydzielenie działki lub działek, zgodnie 
z linią rozgraniczającą tereny o różnym sposobie użyt-
kowania.

9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudo-
wy: nie ustala się.

10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 
komunikacji i infrastruktury technicznej: ustala się linię 
rozgraniczającą drogi wewnętrznej dojazdowej KDWD, 
zgodną z rysunkiem planu.

11. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzenia i użytkowania terenów: nie ustala się.

12. Stawki procentowe, na podstawie których ustala 
się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: w 
przypadku zbywania nieruchomości ustala się stawkę 
w wysokości 0%.

13. Ustalenia w zakresie ochrony gruntów leśnych: 
ustanawia się, zgodnie z ustaleniami planu, zmianę 
przeznaczenia na cele nieleśne gruntów leśnych, które 
uzyskały zgodę Ministra Środowiska znak: ZS-W-2120-
53-4/2010 z dnia 30 czerwca 2010 r.

Rozdział 3

Przepisy końcowe

§ 7

  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czer-
ska.

§ 8

  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 
30 dni od daty jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady
Krzysztof Sękielewski
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Załącznik nr 1
do uchwały nr XLVII/456/10
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 10 listopada 2010 r.
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Załącznik nr 2
do uchwały nr XLVII/456/10
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 10 listopada 2010 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projek-

tu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenu części działek nr 257 LP i nr 258 LP obręb geode-

zyjny Lutom gm. Czersk.

W okresie wyłożenia projektu planu wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu w 
dniach od 26 lipca 2010 r. do 23 sierpnia 2010 r. oraz w 
terminie 14 dni po tym okresie, tj. do dnia 06 września 
2010 r., nie wniesiono żadnych uwag.

Załącznik nr 3
do uchwały nr XLVII/456/10
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 10 listopada 2010 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie 

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które na-

leżą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich fi nanso-

wania do projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu części działek nr 257 LP i nr 258 LP 

obręb geodezyjny Lutom

Realizacja zamierzeń inwestycyjnych określonych w pro-
jekcie miejscowego planu nie wymaga ponoszenia kosz-
tów z budżetu gminy na wykonanie inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które są zadaniami własnymi 
gminy.
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 UCHWAŁA Nr XLVII/457/10

Rady Miejskiej w Czersku

 z dnia 10 listopada 2010 r.

 w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów w mieście i gminie Czersk.

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. – Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z 
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) Rada 
Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

1. Po stwierdzeniu zgodności ze „Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania miasta i gminy Czersk” 
(uchwała Nr XX/195/2000 Rady Miejskiej w Czersku z 
dnia 28 września 2000 roku) uchwala się miejscowe 
plany zagospodarowania przestrzennego terenów w 
mieście i gminie Czersk, zwane dalej planami.

2. Plany obejmują obszary, których granice określają 
rysunki planu, określone w § 1 ust. 3 pkt 1, 2 i 3.

3. Integralnymi częściami planów są:
1) rysunek planu, zatytułowany „Miejscowe plany za-

gospodarowania przestrzennego terenów w mieście 
i gminie Czersk. Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej 
i usług w rejonie ulic Kilińskiego, Tucholskiej i 21 
Lutego w Czersku – zmiana 2010”, w skali 1: 1000, 
stanowiący załącznik nr 1A do niniejszej uchwały;

2) rysunek planu, zatytułowany „Miejscowe plany za-
gospodarowania przestrzennego terenów w mieście 
i gminie Czersk. Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego obejmujący fragmenty miasta Czersk 
– tereny działek o numerach 1665, 1666, 1621/4 
– zmiana 2010” w skali 1: 1000, stanowiący załącznik 
nr 1B do niniejszej uchwały;

3) rysunek planu, zatytułowany „Miejscowe plany za-
gospodarowania przestrzennego terenów w mieście 
i gminie Czersk. Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego części gminy Czersk w obrębie ewi-
dencyjnym Ostrowite – zmiana 2010” w skali 1: 1000, 
stanowiący załącznik nr 1C do niniejszej uchwały;

4) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Czersku o sposobie 
rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do 
publicznego wglądu projektu planu, stanowiące 
załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;

5) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Czersku o sposobie 

realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicz-
nej, które należą do zadań własnych gminy, oraz o 
zasadach ich fi nansowania, stanowiące załącznik nr 
3 do niniejszej uchwały.

§ 2

  Ilekroć w uchwale jest mowa o:
  1) adaptacji – należy przez to rozumieć zachowanie ist-

niejącego w chwili uchwalenia planu budynku oraz 
możliwość prowadzenia robót budowlanych, zgodnie 
z ustaleniami niniejszego planu oraz zgodnie z przepi-
sami odrębnymi;

  2) dachu płaskim – należy przez to rozumieć dach o 
spadku do 10º;

  3) działce budowlanej – należy przez to rozumieć działkę 
budowlaną zdefi niowaną w ustawie z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym;

  4) elementach systemu informacji miejskiej i gminnej 
– należy przez to rozumieć system tablic informacyj-
nych, w tym tablicę z nazwą ulicy, numerem posesji, 
tablicę z oznaczeniem przyłączy urządzeń technicz-
nych;

  5) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozu-
mieć linię określającą najmniejszą odległość, w jakiej 
mogą się znajdować budynki od linii rozgraniczającej 
terenu;

  6) obiektach infrastruktury technicznej – należy przez to 
rozumieć obiekty i sieci wodociągowe, kanalizacyjne, 
gazowe, telekomunikacyjne, cieplne oraz elektroener-
getyczne;

  7) ogrodzeniu ażurowym – należy przez to rozumieć 
ogrodzenie, w którym udział powierzchni pełnej wy-
nosi nie więcej niż 30%;

  8) powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć 
powierzchnię terenu wyznaczoną przez rzut pionowy 
nadziemnych zewnętrznych ścian budynków w stanie 
wykończonym;

  9) przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć 
obowiązujące przepisy prawa;

10) reklamie – należy przez to rozumieć nośniki informacji 
wizualnej na temat towarów i usług;


