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Załącznik nr 2 
do uchwały Nr XXXVII/389/2009
Rady Gminy Starogard Gdański
z dnia 27 listopada 2009 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w 
planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach 
ich fi nansowania, do zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego fragmentu wsi Siwiałka 
– osiedle Letnisko
  Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dn. 27.03.2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 
2003 r. Nr 80, poz. 717, ze zm), art. 7 ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy 
z dn. 08 marca 1990 r, o samorządzie gminnym (Dz. U. z 
2001 Nr 142, poz. 1591, ze zm) i art. 111 ust. 2 pkt 1 ustawy 
z dn. 26 listopada 1998 r. o fi nansach publicznych (Dz. U. 
z 2003 r. Nr 15, poz. 148, ze zm) Rada Gminy Starogard 
Gdański ustala, co następuje:

Uchwalenie planu nie skutkuje koniecznością realizacji 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej obciążają-
cych budżet gminy.

Załącznik nr 3 
do uchwały Nr XXXVII/389/2009
Rady Gminy Starogard Gdański
z dnia 27 listopada 2009 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag nie-
uwzględnionych przez Wójta Gminy, wniesionych do 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego fragmentu wsi Siwiałka – osiedle Letnisko
  W okresie wyłożenia projektu planu do publicznego 
wglądu i w okresie 14 dni po okresie wyłożenia do planu 
miejscowego nie wpłynęły uwagi, które byłyby nie-
uwzględnione przez Wójta Gminy.
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 UCHWAŁA Nr XXX/275/09
Rady Gminy w Sztutowie

 z dnia 30 listopada r.

 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sztutowo.

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. l ustawy z 
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedno-
lity Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmia-
nami) oraz art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2003 r. nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) 
Rada Gminy Sztutowo, po stwierdzeniu zgodności ze 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Sztutowo przyjętego uchwałą nr 
XXII/139/97 Rady Gminy Sztutowo z dnia 26 lutego 1997 r. 
zmienionego uchwałą nr XXII/144/2004 Rady Gminy Sztu-
towo z dnia 30 listopada 2004 r. oraz w związku z podjętą w 
dniu 25 września 2008 r. Uchwałą nr XVII/151/08 o zmianie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
wsi Sztutowo uchwalonego przez Radę Gminy Sztutowo 
na mocy Uchwały nr V/26/07 z dnia 12 kwietnia 2007 r. 
uchwala, co następuje:

USTALENIA OGÓLNE

§ 1

1. Zmiana planu obejmuje tereny określone w Uchwale nr 
XVII/151/08 Rady Gminy Sztutowo z dnia 25 września 
2008 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego wsi Sztutowo określonych 
w karcie terenu 1KD.Z, KD.L, 3KD.G, 2KD.Z.

2. Granice zmiany planu oznaczone są na rysunku pla-
nu.

§ 2

  Integralną cześć uchwały stanowią:
1. Rysunki planu – należy przez to rozumieć rysunek stano-

wią Załączniki grafi czne nr 1,2,3,4 do niniejszej uchwały 
w skali 1:1000 obejmujący teren objęty zmianą.

2. Załącznik nr 5 rozstrzygniecie Rady Gminy Sztutowo 
w sprawie rozpatrzenia uwag do zmiany planu.

3. Załącznik nr 6 rozstrzygniecie Rady Gminy Sztutowo 
w sprawie sposobu realizacji inwestycji z zakresu in-

frastruktury technicznej, należącej do zadań własnych 
gminy.

§ 3

  Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest 
mowa o:
1. Obszarze planu - należy przez to rozumieć obszar zmiany 

planu w granicach określonych Uchwałą nr XVI/151/08 
z dnia 25 września 2008 r.

2. Linii rozgraniczającej przestrzenie publiczne – należy 
przez to rozumieć linie wyznaczające tereny niezbędne 
pod: drogi publiczne wraz z urządzeniami pomocniczy-
mi takie jak place, chodniki, ścieżki rowerowe; zieleńce 
i tereny zieleni parkowej.

3. Ładzie przestrzennym - rozumie się przez to takie 
ukształtowanie przestrzeni, które tworzy harmonijną 
całość oraz uwzględnia w uporządkowanych relacjach 
wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, 
społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe oraz 
kompozycyjno-estetyczne.

4. Obszarze przestrzeni publicznej – należy przez to rozu-
mieć obszar o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia 
potrzeb mieszkańców, poprawy jakości ich życia i sprzy-
jający nawiązaniu kontaktów społecznych ze względu na 
jego położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne.

5. Parku leśnym – oznacza to adaptację istniejącego lasu 
do udostępnienia go pieszym i rowerzystom, wzmoc-
nienie nawierzchni dla ochrony systemu korzeniowego 
drzew na udostępnionych istniejących duktach leśnych, 
ustawieniu ławek, koszy na śmieci oraz oświetlenia.

6. Przepisach szczególnych – należy przez to rozumieć 
przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz 
ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikające z 
prawomocnych decyzji administracyjnych.

7. Przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć 
przeznaczenie terenu, wynikające z funkcji dominującej 
na określonym obszarze.

8. Przeznaczeniu uzupełniającym – należy przez to rozu-
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mieć przeznaczenie terenu, wynikające z funkcji uzupeł-
niającej na określonym obszarze

9. Wielkości powierzchni biologicznie czynnej - rozumie 
się przez to minimalny procent powierzchni działki, 
przeznaczony na wszelkie formy zieleni - typową 
powierzchnię biologicznie czynną stanowią tereny 
zieleni towarzyszące zabudowie, w tym ogrody, sady, 
zadrzewienia, zakrzewienia, trawniki, zbiorniki wodne 
powierzchniowe, uprawy rolne. Uznaje się za po-
wierzchnię biologicznie czynną: w 50% zieleń projek-
towaną na dachach budynków, trasach o powierzchni 
nie mniejszej niż 10 m2 urządzonych jako stały trawnik 
lub kwietnik.

§ 4

  Celem regulacji zawartych w miejscowym planie zago-
spodarowania przestrzennego jest:

  1. Ustalenie przeznaczenia terenów pod określone 
funkcje.

  2. Ustalenie zasad ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego.

  3. Ustalenie zasad ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego.

  4. Ustalenie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków w tym granice pomników zagłady.

  5. Ustalenie wymagań wynikających z potrzeb kształ-
towania przestrzeni publicznych.

  6. Ustalenie parametrów i wskaźników kształtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym 
ustalenie linii zabudowy, gabarytów obiektów oraz 
wskaźników intensywności zabudowy.

  7. Ustalenie granic i sposobów zagospodarowania 
terenów zagrożonych powodzią.

  8. Określenie szczegółowych zasad i warunków sca-
lania i podziału nieruchomości objętych planem 
miejscowym.

  9. Określenie szczegółowych warunków zagospoda-
rowania terenów oraz ograniczenia w ich użytko-
waniu, w tym zakaz zabudowy.

10. Ustalenie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicz-
nej.

11. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów.

12. Stawki procentowe, na podstawie których ustala 
się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 Wszystkie wyżej wymienione punkty określone zostały 
w poszczególnych kartach terenu.

  Na obszarze opracowania nie występują:
1. Tereny górnicze ustalone na podstawie przepisów 

odrębnych oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziem-
nych a także zabudowa wskazana do rehabilitacji.

§ 5

  Celem ustaleń zmiany planu jest:
1. Opracowanie karty terenu 1KD.Z, KD.L, 3KD.G, 2KD.

Z umożliwiającej uszczegółowienie zapisów planu dla 
realizacji ścieżek rowerowych.

§ 6

  Ustala się, że głównymi funkcjami dla obszaru objętego 
zmianą planu są:
1. Funkcja ścieżka rowerowa  KR
  funkcje towarzyszące:
  — komunikacja oznaczona symbolem 
 KD.Z, KD.G, KD.L

§ 7

  Ustalenia dotyczące komunikacji:
1. Ustala się, że obsługa komunikacyjna terenu objętego 

opracowaniem oparta jest o system dróg, w których 
wyróżnia się:
a) ulicę o funkcji zbiorczej oznaczoną na rysunku planu 

symbolem 1KDZ, którą stanowić będzie w części 
docelowo projektowana obwodnica wsi;

b) ulice o funkcji głównej oznaczone na rysunku planu 
symbolem 3KDG (droga powiatowa)

c) ulice o funkcji zbiorczej oznaczone na rysunku planu 
symbolem 1KDZ (w ciągu drogi wojewódzkiej nr 501) 
które stanowią część ul. Gdańskiej i ul. Zalewowa

d) ulice o funkcji lokalnej oznaczone na rysunku planu 
symbolem KDL, które stanowią ulice: Kanałowa, 
Krótka, Leśna, Obozowa, Szkolna, Jagodowa, Bur-
sztynowa, Przemysłowa oraz ul. projektowana na 
kierunku północ - południe;

e) ulice o funkcji dojazdowej oznaczone na rysunku 
planu symbolem KDD;

f) ulice pieszo – jezdne oznaczone na rysunku planu 
symbolem KDX;

g) oraz ulice wewnętrzne oznaczone na rysunku planu 
symbolem KDW.

2. Minimalna szerokość ścieżek rowerowych wynosi 
1,6 m dla ścieżki jednokierunkowej oraz 2,0 m dla ścieżki 
dwukierunkowej.

§ 8

  Ustalenia ogólne w zakresie ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego:
1. Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego 

podlegające ochronie:
a) zachowany historyczny układ urbanistyczny wsi;
b) dominanty w postaci zabytków przyrody oraz cieka-

we wizualnie elementy zagospodarowania zieleni;
c) zbiorniki i cieki wód śródlądowych i otaczająca je 

zieleń;
d) strefy ekspozycji widoków, dominant urbanistycz-

nych i kompozycji przestrzennych.
2. Elementy zagospodarowania przestrzennego wymaga-

jące ukształtowania:
a) dostosowanie nowej zabudowy do walorów histo-

rycznych wsi;
b) sieci dróg publicznych (zbiorczych, lokalnych i do-

jazdowych), wewnętrznych oraz ciągów pieszych i 
ścieżek rowerowych;

c) obiektów małej architektury;
d) miejsca instalacji nośników reklamowych;
e) zespoły zieleni wysokiej i niskiej.

§ 9

1. Ustalenia ogólne dotyczące zasad ochrony środowiska 
przyrodniczego:
a) Teren opracowania znajduje się w otulinie obszaru 

Parku Krajobrazowego Mierzeja Wiślana, w obszarze 
parku obowiązuje zasady ochrony przyrody.

  Ponadto ustala się na terenie opracowania:
b) zakaz lokalizacji wszelkich inwestycji naruszających w 

znaczny sposób równowagę przyrodniczą i naturalne 
walory terenu;

c) zakaz regulacji naturalnych cieków oraz stosunków 
wodnych;

d) zachowanie zieleni nieurządzonej wzdłuż cieków 
wodnych;

e) ochrona i utrzymanie istniejących skupisk zadrzewień 
i zakrzewień;
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f) zachowanie, konserwacja i uzupełnienie szpalerów 
drzew wzdłuż drogi wojewódzkiej, w przypadku 
konieczności utrzymania bezpieczeństwa ruchu 
dopuszcza się wycinkę drzew przy zachowaniu prze-
pisów odrębnych;

g) sytuowanie ogrodzeń w odległościach nie mniej-
szych niż 3,0 m od korony rowów melioracyjnych;

h) ochrona istniejących cieków wodnych z zapewnie-
niem budowy przepustów pod projektowanymi 
drogami;

i)  zakaz zasypywania rowów melioracyjnych;
j)  zachowanie powierzchni biologicznie czynnej dla te-

renów istniejącej i projektowanej zabudowy, zgodnie 
z ustaleniami szczegółowymi;

k) zakaz odprowadzania nie oczyszczonych ścieków do 
wód powierzchniowych;

l)  zakaz budowy obiektów i zakładów o szkodliwym 
wpływie na środowisko;

§ 10

1. W zakresie ochrony krajobrazu kulturowego ustala 
się:
a) utrzymanie charakterystycznych cech architekto-

nicznych zabudowy w obiektach modernizowanych 
i nowoprojektowanych;

b) zachowanie istniejących dominant kompozycji prze-
strzennych;

§ 11

  Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kultu-
rowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej:
1. Ochronie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 

podlegają obiekty wpisane do rejestru zabytków:
a) teren przez który przebiega projektowana trasa 

ścieżek rowerowych nie jest wpisany do rejestru 
zabytków.

2. W ustanowionej strefi e ochrony konserwatorskiej „B” 
– w obrębie ulicy Gdańskiej – od centrum do muzeum 
Stutthof, w obrębie ulicy Obozowej oraz w obrębie 
ulicy Kanałowej (jak pokazano na rysunku planu); dla 
strefy dopuszcza się inwestowanie pod określonymi 
warunkami:
a) zachowanie stanowiska ujętego w ewidencji Woje-

wódzkiego Konserwatora Zabytków;
b) restauracja i modernizacja obiektów zabytkowych 

z dostosowaniem ich współczesnej funkcji do ich 
wartości zabytkowej;

c) dostosowanie nowej zabudowy w zakresie skali i 
bryły do zabudowy historycznej;

d) wykorzystanie w nowo wznoszonych obiektach 
tradycyjnych, charakterystycznych dla regionu ma-
teriałów elewacyjnych i pokryć dachowych;

e) zachowanie zasadniczych elementów rozplanowania 
historycznego;

f) opiniowanie wszelkich poczynań inżynierskich, 
budowlanych i innych przez służbę ochrony zabyt-
ków;

g) właściciele, użytkownicy terenu i inwestorzy zobo-
wiązani są do zawiadomienia Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków o podjęciu działań inwestycyj-
nych związanych z pracami ziemnymi, z wyprzedze-
niem minimum miesięcznym, w celu umożliwienia 
wykonania archeologicznych badań ratunkowych 
oraz zsynchronizowania robót inwestycyjnych z 
nadzorem archeologiczno-konserwatorskim.

3. Na całym obszarze miejscowości Sztutowo, osady 
której powstanie datuje się na okres wczesnego śred-
niowiecza, ustala się strefę ochrony archeologicznej, 

dla której obowiązuje w przypadku znaleziska procedura 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W strefi e 
ochrony archeologicznej dopuszcza się inwestowanie 
pod określonymi warunkami:
a) zachowanie stanowiska archeologicznego ujętego 

w ewidencji Wojewódzkiego Konserwatora Zabyt-
ków;

b) uzgadnianie i opiniowanie wszelkich poczynań 
inżynierskich, budowlanych i innych przez Woje-
wódzkiego Konserwatora Zabytków; obowiązuje 
każdorazowo występowanie o szczegółowe wytyczne 
konserwatorskie i opinie przed podjęciem decyzji o 
jakiejkolwiek działalności;

c) rozpoczęcie prac ziemnych związanych z realizacją 
inwestycji uzależnia się od uzyskania stosownego 
zezwolenia od Wojewódzkiego Konserwatora Zabyt-
ków;

d) w przypadku podjęcia decyzji o realizacji inwestycji 
na terenie objętym granicami strefy ochrony ar-
cheologicznej obowiązuje przeprowadzenie badań 
wyprzedzających proces przygotowania inwestycji; 
właściciele, użytkownicy terenu i inwestorzy zo-
bowiązania są do zawiadomienia Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków o podjęciu działań inwesty-
cyjnych związanych z pracami ziemnymi z wyprze-
dzeniem minimum miesięcznym, wykonania badań 
archeologicznych oraz sporządzenia dokumentacji 
na koszt inwestora, w zakresie i rodzaju określonym 
w drodze decyzji wydanej przez Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków.

§ 12

  Ogólne ustalenia dotyczące wymagań wynikających z 
potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.

1) Ustala się następujące wymagania wynikające z 
kształtowania przestrzeni publicznych:
a) umieszczanie obiektów małej architektury, takiej 

jak kosze na śmieci i ławeczki, możliwe jest za 
zgodą właściciela lub zarządcy terenu;

b) realizacja małej architektury, takiej jak fontanny, 
scena, słupy reklamowe itp. tylko na podstawie 
opracowanych dokumentacji projektowych oraz 
projektów zagospodarowania terenu;

c) obiekty tymczasowe nie mogą odbiegać od stylu 
okolicznej zabudowy, po rozbiórce obiektu tym-
czasowego teren należy uporządkować na koszt 
inwestora;

d) dopuszcza się lokalizowanie urządzeń technicz-
nych, słupowych i liniowych, po uprzednim 
uzgodnieniu lokalizacji obiektu z właścicielem 
działki oraz odpowiednim zabezpieczeniu tych 
urządzeń;

e) dopuszcza się (jeżeli ustalenia zawarte w kartach 
szczegółowych nie stanowią inaczej) umieszcza-
nie nośników reklamowych, o wymiarach nie 
większych niż 1,5x1,5m, na terenach publicznych 
i prywatnych, ogrodzeniach oraz na elewacjach 
budynków z wyjątkiem obiektów o posesji obję-
tych ochroną zabytków;

f) dopuszcza się umieszczanie reklam w liniach roz-
graniczających drogi, pod warunkiem uzyskania 
zgody od zarządcy drogi;

g) zakaz umieszczania nośników reklamowych na 
obiektach o wartościach kulturowych oraz w od-
ległości mniejszej niż 30m od w/w obiektów.

§ 13

  Wszelkie zmiany sposobu zagospodarowania i użytko-
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wania terenu należy uzgodnić z właściwym terytorialnie 
organem administracji morskiej.
1. Obszar od pasa technicznego brzegu morskiego do dro-

gi wojewódzkiej ze Sztutowa do Krynicy Morskiej oraz 
od Zalewu Wiślanego do drogi powiatowej ze Sztutowa 
do Grochowa, objęty jest strefą pasa ochronnego.

2. Pas ochronny obejmuje obszar, w którym działalność 
człowieka wywiera bezpośredni wpływ na stan pasa 
technicznego brzegu morskiego. Wszelkie zmiany 
sposobu zagospodarowania i użytkowania terenu 
należy uzgodnić z właściwym terytorialnie organem 
administracji morskiej.

§ 14

  Na terenach zagrożonych powodzią obowiązują 
przepisy Ustawy z dn. 18.07.2001 r.- Prawo Wodne (z 
późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenie Ministra 
Środowiska z dn. 24.07.2006 r. w sprawie warunków, jakie 
należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do 
ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych 
dla środowiska wodnego (Dz. U. 2006 Nr 137 poz. 984 z 
późn. zmianami).
1. Obowiązuje uregulowanie gospodarki ściekowej 

w myśl zasady „doprowadzenie wody z sieci komu-
nalnej oznacza jednocześnie wymóg odprowadzenia 
ścieków do sieci kanalizacyjnej”.

2. Na terenie opracowania znajdują się obszary zagrożone 
powodzią. Na tych terenach obowiązuje utrzymanie 
w sprawności urządzeń technicznych, wałów i rowów 
melioracyjnych. Obszary zagrożone powodzią to:

1) obszary bezpośredniego zagrożenia powodzią znaj-
dujące się:
a) w międzywalu rzeki Wisły Królewieckiej, w któ-

rym zabrania się wykonywania robót i czynności, 
które mogą utrudnić ochronę przed powodzią; 
na terenie opracowania w strefi e międzywala 
dopuszcza się lokalizowanie, w wyznaczonych na 
planie miejscach, urządzeń związanych z turysty-
ką wodną, na zasadach ustalonych z właściwym 
zarządcą (obecnie Regionalny Zarząd Gospodarki 
Wodnej);

b) na terenie pasa nadbrzeżnego (technicznego 
i ochronnego) brzegu morskiego, który jest 
w kompetencji Urzędu Morskiego w Gdyni;

2) obszar potencjalnie zagrożony powodzią rozciąga się 
od południowej strony ul. Gdańskiej i od zachodniej 
strony drogi relacji Sztutowo – Grochowo - do połu-
dniowej i zachodniej granicy opracowania.

3. Występujący poziom zagrożenia zalaniem wodami 
powodziowymi (podany przez Urząd Morski w Gdyni) 
wynosi 2,20 m nad poziom morza.

4. Ustala się, na terenie bezpośredniego zagrożenia po-
wodzią – pasa nadbrzeżnego, dla lokalizacji nowych 
obiektów kubaturowych:
1) dla robót i obiektów lokalizowanych na terenach ob-

jętych granicami pasa technicznego oraz granicami 
pasa ochronnego należy uzyskać od właściwego 
organu decyzję zwalniającą z zakazu zabudowy dla 
terenów zagrożonych powodzią.

KARTA TERENU – cie ki rowerowe KR przy drogach NR  1KD.Z, KD.L, 3KD.G, 2KD.Z

1. Numer i symbol jednostki  

urbanistycznej
 1KD.Z, KD.L, 3KD.G, 2KD.Z 

/wy ej wymienione drogi znajduj  si  na obszarze 

bezpo redniego zagro enia powodzi  /ZZ/ na 

obszarze pasa nadbrze nego/

2. Powierzchnia                                                                0,5600 ha

3.Funkcja g ówna 1. cie ki rowerowe w pasie:  drogi zbiorczej, drogi dojazdowej, drogi 

lokalnej.

4. Zasady ochrony i 

kszta towania adu

przestrzennego

1. cie ki rowerowe projektowane wzd u  drogi wojewódzkiej (501), 

nale y lokalizowa  w pasie technicznym poza jezdni .

2. cie ki rowerowe projektowane wzd u  dróg gminnych i powiatowych, 

nale y lokalizowa  w pasie technicznym poza jezdni  w przypadkach 

szczególnych dopuszcza si  lokalizacj  w pasie jezdni.  

5. Zasady ochrony 

rodowiska , przyrody i 

krajobrazu kulturowego 

1. Nie ustala powierzchni biologicznie czynnej.

2. Zagospodarowanie zgodnie z przepisami odr bnymi (teren po o ony w 

granicach Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wi lana”). 

3. Zagospodarowanie nie mo e pogorszy  stanu siedlisk przyrodniczych 

oraz siedlisk gatunków ro lin i zwierz t obszaru Natura 2000 „Zalew 

Wi lany i Mierzeja Wi lana” zgodnie z wymogami art. 33 ust. 1-3 ustawy 

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody”. 
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6. Zasady ochrony 

dziedzictwa kulturowego i 

zabytków oraz dóbr kultury 

wspó czesnej 

1. Fragment cie ek rowerowych zlokalizowanych w pó nocno - 

zachodniej cz ci wsi Sztutowo usytuowany jest w strefie ochrony 

konserwatorskiej  

      typ „B”,  w której obowi zuje wymóg uzgadniania projektu 

      architektonicznego z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 

      (Za cznik nr 2, Za cznik nr 3). 

7. Wymagania wynikaj ce z 

potrzeb kszta towania

przestrzeni publicznej  

1. Realizacja cie ek rowerowych o szeroko ci 2.0 m, 2.5 m, 3.0 m  

o nawierzchni bitumicznej lub kostki betonowej z obrze ami betonowymi na 

podbudowie z kruszywa amanego stabilizowanego mechanicznie. 

8. Zasady zagospodarowania 

terenu i kszta towania

zabudowy 

Droga oznaczona symbolem 1KD.Z (droga wojewódzka 501) - Za cznik nr 1

Lokalizacja cie ki rowerowej poza pasem jezdni w pasie technicznym 

zlokalizowanym po pó nocnej stronie drogi wojewódzkiej od granicy 

administracyjnej z gmin  Stegna do istniej cej drogi kamiennej 

(o d ugo ci ok. 420 metrów bie cych). 

Droga oznaczona symbolem KD.L - Za cznik nr 2

Lokalizacja cie ki rowerowej od skrzy owania z ulic  Konopnickiej do 

skrzy owania z ulic  Morska po pó nocnej stronie jezdni  

Droga oznaczona symbolem KD.G - Za cznik nr 3

Lokalizacja cie ki rowerowej po po udniowej stronie ulicy Obozowej i

ulicy Zalewowej

Droga oznaczona symbolem 2KD.Z (droga wojewódzka 501) -Za cznik nr 4

Lokalizacja cie ki rowerowej po po udniowej stronie jezdni w pasie 

technicznym, przej cie na pó nocn  stron  ulicy Zalewowej.  

Na wysoko ci dzia ki 358/1 przej cie na stron  pó nocn  drogi 

wojewódzkiej 501 i realizacja cie ki rowerowej w s siedztwie jezdni 

oddzielonej pasem zieleni i kontynuacja cie ki w kierunku miejscowo ci

K ty Rybackie.  

9. Szczegó owe zasady i 

warunki podzia u

nieruchomo ci obj tych

miejscowym planem 

1. Nale y dokona  niezb dnych wydziele  terenu pod cie k

rowerow .

10. Zasady obs ugi

uzupe niaj cej

uzupe niaj cej / in ynieryjnej

1. Zaopatrzenie w energi  elektryczn  o wietlenia cie ek rowerowych – z 

sieci elektroenergetycznej na zasadach ustalonych przez zarz dc  sieci. 

11. Szczegó owe warunki 

zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich 

u ytkowaniu

1. Teren znajduje si  w strefie pasa ochronnego brzegu morskiego – 

wszelkie inwestycje nale y uzgadnia  z w a ciwym terytorialnie organem 

administracji morskiej.  

2. Teren znajduje si  w strefie bezpo redniego zagro enia powodzi  na 

obszarze pasa nadbrze nego. Zagospodarowanie tego terenu podlega 

ograniczeniom okre lonym w ustawie Prawo Wodne (art. 40 i 82).

3. Ze wzgl du na obecno  infrastruktury teleinformatycznej Marynarki 

Wojennej RP dokumentacj  techniczn  wszystkich planowanych 

inwestycji nale y uzgodni  z Komendantem Centrum Wsparcia 

Teleinformatycznego MW w Wejherowie.

12. Stawka procentowa 1. Ustala si  stawk  procentow  s u c  naliczaniu op at, o których mowa w 

art.36 ust p 4 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

w wysoko ci 30% dla ca ego terenu 1KDZ, KDL, 3KDG, 2KDZ.
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USTALENIA KOŃCOWE

§ 16

  Traci moc miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego wsi Sztutowo uchwalony Uchwałą Rady Gminy 
Sztutowo nr V/26/07 z dnia 12 kwietnia 2007 r. w części 
objętej niniejszymi ustaleniami.

§ 17

  Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty 
ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Po-
morskiego.

 Przewodniczący 
Rady Gminy Sztutowo

Bogdan Pniewski

Uwaga:  

Trac  moc ustalenia przebiegu cie ek rowerowych na odcinkach granica gmina 

Stegna – droga kamienna, ulica Obozowa, ulica Morska i pó nocny fragment 

drogi wojewódzkiej nr 501 na odcinku skrzy owanie ulicy Obozowej z ulic

Zalewow  oraz odcinek pó nocny i po udniowy drogi wojewódzkiej 501 w 

kierunku miejscowo ci K ty Rybackie,  uchwalone Uchwa   nr V/26/07 Rady 

Gminy Sztutowo z dnia 12.04.2007 r.  
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Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXX/275/09
Rady Gminy Sztutowo 
z dnia 30 listopada 2009 r.
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Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXX/275/09
Rady Gminy Sztutowo 
z dnia 30 listopada 2009 r.

Poz. 437
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Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXX/275/09
Rady Gminy Sztutowo 
z dnia 30 listopada 2009 r.
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Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXX/275/09
Rady Gminy Sztutowo 
z dnia 30 listopada 2009 r.

Poz. 437
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Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXX/275/09
Rady Gminy Sztutowo 
z dnia 30 listopada 2009 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wsi Sztutowo określonego w kartach 
terenu 1KD.Z, KD.L, 3KD.G i 2KD.Z.
Rozstrzygnięcie w sprawie uwag wniesionych do projektu 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego terenu położonego w miejscowości Sztutowo 
gmina Sztutowo na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym ((Dz. U. z 2003 r. nr 80 poz. 717 z późniejszymi 
zmianami)
  W trakcie wyłożenia projektu zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości 
Sztutowo określonych w kartach terenu 1KD.Z, KD.L, 
3KD.G i 2KD.Z w terminie od 21.09-12.10.2009 r. oraz w 
terminie wnoszenia uwag wyznaczonym w ogłoszeniu na 
dzień 26.10.2009 r. nie wniesiono uwag do projektu zmiany 
planu.

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXX/275/09
Rady Gminy Sztutowo 
z dnia 30 listopada 2009 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego wsi Sztutowo określonego w kartach 
terenu 1KD.Z, KD.L, 3KD.G i 2KD.Z.
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą 
do zadań własnych gminy oraz zasad ich fi nansowania 
dla zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego terenu położonego w miejscowości Sztutowo 
określonego w kartach terenu 1KD.Z, KD.L, 3KD.G i 2KD.Z 
na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ((Dz. U. 
z 2003 r. nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami).
  Na podstawie art. 17 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym w ramach procedury sporządzania projektu zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miejscowości Sztutowo określonego w kartach terenu 
1KD.Z, KD.L, 3KD.G i 2KD.Z sporządzono prognozę skut-
ków fi nansowych uchwalenia planu. W/w opracowanie 
dostępne jest w Referacie Budownictwa Urzędu Gminy 
Sztutowo.
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 UCHWAŁA Nr XXX/276/09
Rady Gminy w Sztutowie
 z dnia 30 listopada 2009 r.

 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sztutowo.

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jed-
nolity Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmia-
nami) oraz art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2003 r. nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) 
Rada Gminy Sztutowo, po stwierdzeniu zgodności ze 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Sztutowo przyjętego uchwałą nr 
XXII/139/97 Rady Gminy Sztutowo z dnia 26 lutego 1997 r. 
zmienionego uchwałą nr XXII/144/2004 Rady Gminy Sztu-
towo z dnia 30 listopada 2004 r. oraz w związku z podjętą 
w dniu 25 czerwca 2008 r. Uchwałą nr XVI/136/08 o zmianie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
wsi Sztutowo uchwalonego przez Radę Gminy Sztutowo 
na mocy Uchwały nr V/26/07 z dnia 12 kwietnia 2007 r. 
uchwala, co następuje:

USTALENIA OGÓLNE

§ 1

1. Zmiana planu obejmuje tereny określone w Uchwale 
nr XVI/136/08 Rady Gminy Sztutowo z dnia 25 czerwca 
2008 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego wsi Sztutowo określonych 
w kartach terenu E-1U/ZP, E-4UT, E-2UT i E-12UT.

2. Granice zmiany planu oznaczone są na rysunku pla-
nu.

§ 2

  Integralną cześć uchwały stanowią:
1. Rysunek planu – należy przez to rozumieć rysunek sta-

nowiący Załącznik grafi czny nr 1 do niniejszej uchwały 
w skali 1:1000 obejmujący teren objęty zmianą.

2. Załącznik nr 2 rozstrzygniecie Rady Gminy Sztutowo 
w sprawie rozpatrzenia uwag do zmiany planu.

3. Załącznik nr 3 rozstrzygniecie Rady Gminy Sztutowo 
w sprawie sposobu realizacji inwestycji z zakresu in-
frastruktury technicznej, należącej do zadań własnych 
gminy.

§ 3

  Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest 
mowa o:
1. Obszarze planu - należy przez to rozumieć obszar zmiany 

planu w granicach określonych Uchwałą nr XVI/136/8 z 
dnia 25 czerwca 2008 r.

2. Akcencie architektonicznym – oznacza to wyróżnienie 
wskazanego miejsca w odniesieniu do wysokości bryły 
budynku oraz kompozycji elewacji czy odmiennego 
materiału itp.

3. Architekturze regionalnej – rozumie się przez to archi-
tekturę tego terenu charakteryzującą się zastosowaniem 
„muru pruskiego” lub jego imitacji, elementami kon-
strukcyjnymi zwieńczenia dachu widocznymi w szczy-
cie budynku takimi jak: sterczynki, rzeźbione gzymsy, 
zastosowanie wycinanych w drewnie koronek oraz 
wejścia do budynku w formie ganku, którego kalenica 
ustawiona jest prostopadle do kalenicy głównej itp.

4. Budynkach zamieszkania zbiorowego – należy przez 
to rozumieć budynki przeznaczone do okresowego 
pobytu ludzi w szczególności hotel, motel, pensjonat, 
dom wypoczynkowy, dom wycieczkowy, schronisko 
młodzieżowe, schronisko, internat, dom studencki, b-


