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zacji roku szkolnego, a także innych uroczystościach 
rocznicowych (dni patrona, nadania imienia itp.).

4. Zdobycie wyróżnienia przez organizację, której nauczy-
ciel jest opiekunem.

  W zakresie pracy opiekuńczej:
1. Zapewnienie pomocy i opieki uczniom (wychowankom) 

będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, 
pochodzącym z rodzin zaniedbanych, udzielenie pomo-
cy uczniom (wychowankom) z zaburzeniami w rozwoju 
oraz zagrożonym niedostosowaniem społecznym, ma-
jącym trudności w nauce i przystosowaniu się do życia 
w grupie. 

2. Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie 
przejawom patologii społecznej wśród młodzieży, w 
tym: narkomanii, alkoholizmu, chuligaństwa i innych.

3. Zorganizowanie współpracy z placówkami kulturalno 
- oświatowymi, zakładami pracy, służbą zdrowia, sądem 
dla nieletnich.

4. Organizowanie konsultacji, prelekcji, odczytów i wykła-
dów pedagogicznych dla rodziców.

  W zakresie podnoszenia kwalifi kacji zawodowych:
1. Doskonalenie własnego warsztatu pracy poprzez pod-

noszenie poziomu kwalifi kacji zawodowych.
2. Opracowanie przykładowych rozkładów materiału i 

konspektów lekcji w zakresie nowych lub zmodernizo-
wanych programów nauczania.

3. Opracowanie autorskich programów nauczania i wy-
chowania.

4. Aktywna pomoc w adaptacji zawodowej młodych na-
uczycieli.

5. Kierowanie zespołem samokształceniowym, prowadze-
nie lekcji koleżeńskich i pokazowych.

6. Współpraca z uczelniami i ośrodkami metodycznymi.
III. KRYTERIA PRZYZNAWANIA NAGRÓD DYREKTOROM 

SZKÓŁ 
  Kryteria przyznawania nagród dyrektorom:
  1. Osiąganie przez szkołę bardzo dobrych wyników na-

uczania.
  2. Osiąganie przez uczniów wyróżniających wyników w 

konkursach, olimpiadach oraz znaczący udział w za-
wodach międzyszkolnych, regionalnych i krajowych.

  3. Przygotowanie i realizowanie przez szkołę znaczących 
w procesie wychowawczym imprez szkolnych.

  4. Prawidłowe przygotowanie i przeprowadzenie jednej 
z form letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

  5. Wzorowa współpraca ze środowiskiem, instytucjami 
wspomagającymi szkołę.

  6. Organizowanie pomocy młodym nauczycielom we 
właściwej adaptacji w zawodzie.

  7. Inspirowanie różnorodnych działań rady pedagogicz-
nej.

  8. Tworzenie warunków dla postępu pedagogicznego.
  9. Wzorowa organizacja pracy.
10. Wzbogacanie bazy szkolnej.
Do oceny dyrektorów i wicedyrektorów szkół, będącej 
podstawą przyznania nagrody, stosuje się odpowiednio 
wszystkie kryteria zapisane w pkt II i III.
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 UCHWAŁA Nr XXXVII/389/2009
Rady Gminy Starogard Gdański

 z dnia 27 listopada 2009 r.

 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Siwiałka 
– osiedle Letnisko.

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednoli-
ty tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi 
zmianami), oraz zgodnie z art. 20, w związku z art. 3, ust. 
1, art. 15, art. 17, art. 29 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 
wniosek Wójta Gminy Starogard Gdański, Rada Gminy 
Starogard Gdański uchwala, co następuje:

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

  Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego fragmentu wsi Siwiałka, uchwalone-
go uchwałą Rady Gminy Starogard Gd. Nr XXXX/337/2002 
z dnia 15 lutego 2002 r. opublikowanego w Dz. Urz. Woj. 
Pomorskiego Nr 31, poz. 737 z dnia 14 maja 2002 r. na 
terenie gminy Starogard Gdański.

§ 2

  Plan obejmuje część obszaru wsi Siwiałka w granicach 
określonych na rysunku planu stanowiącego załącznik 
Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Przedmiotem planu jest ustalenie przeznaczenia tere-
nów na określone cele oraz ustalenie zasad ich zagospo-
darowania i zabudowy, przyjmujące ład przestrzenny i 
zrównoważony rozwój za podstawę tych ustaleń.

2. Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego składają się z:
1) części tekstowej ogólnej zawartej w Rozdziale II 

niniejszej uchwały – Ustalenia ogólne
2) części tekstowej szczegółowej zawartej w Rozdziale 

III niniejszej uchwały – Ustalenia szczegółowe
3) części grafi cznej w formie rysunku planu stanowią-

cego załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały – rysunek 
planu w skali 1:2000

3. Oznaczenia graficzne na rysunku planu stanowią 
integralną część planu w zakresie określonym jako 
ustalenia planu. Pozostałe oznaczenia mają charakter 
informacyjny.

Rozdział II
Ustalenia ogólne

§ 4

  Ustala się następujące defi nicje użytych pojęć w usta-
leniach planu:
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  1) Teren funkcyjny – fragment obszaru objętego gra-
nicami opracowania planu, ograniczony liniami 
rozgraniczającymi, charakteryzujący się określoną 
funkcją i jednolitymi zasadami zagospodarowania 
oraz oznaczony własnym symbolem literowo-cy-
frowym.

  2) Karta terenu – zapis słowny ustaleń szczegółowych 
planu dla jednej lub kilku terenów funkcyjnych.

  3) Powierzchnia biologicznie czynna – część terenu 
działki lub strefy określona w%, pokryta roślinnoś-
cią lub wodami powierzchniowymi

  4) Linia zabudowy – linia oznaczona na rysunku pla-
nu, oznaczająca nieprzekraczalną linię lokalizacji 
ścian zewnętrznych budynków. Dopuszcza się 
wysunięcie przed linię zabudowy części budynku, 
takich jak: schody zewnętrzne, podesty, pochylnie, 
zejścia i zjazdy do piwnic i garaży wbudowanych, 
tarasy naziemne (niepodpiwniczone), zadaszenia 
nad wejściem oraz balkony i wykusze wystające 
na max. 1,5 m i o szerokości maks. 30% szerokości 
frontu budynku.

  5) Powierzchnia zabudowy – maksymalna dopusz-
czalna wielkość powierzchni zabudowy określona 
w % wyrażająca stosunek powierzchni wszystkich 
budynków (mierzona po obrysie ścian zewnętrz-
nych) zlokalizowanych na działce lub w obrębie 
terenu funkcyjnego do powierzchni tej działki lub 
terenu funkcyjnego.

  6) Wysokość zabudowy – rozumiana jako wysokość 
mierzona przy najniżej położonym wejściu do 
budynku na poziom parteru do górnej krawędzi 
pokrycia dachu (np. kalenicy); nie dotyczy attyk, 
kominów, masztów, wieżyczek itp.

  7) Zabudowa o funkcji wiodącej – zabudowa o funkcji 
zgodnej z przeznaczeniem terenu określonym dla 
danej strefy funkcyjnej wg klasyfi kacji w punkcie 
3.0. § 5 niniejszej uchwały.

  8) Zabudowa o funkcji towarzyszącej – zabudowa o 
funkcji uzupełniającej, towarzysząca zabudowie 
wiodącej, wg klasyfi kacji w punkcie 3.0. § 5 niniej-
szej uchwały.

  9) Dachy dwuspadowe – dachy główne budynków o 
dwóch symetrycznych połaciach i takich samych 
spadkach

10) Zapewnienie parkingów – w granicach działki lub 
terenu należy zapewnić minimalną ilość miejsc 
postojowych w liczbie określonej w ustaleniach 
szczegółowych.

11) Pas techniczny – wydzielony pas terenu biegnący 
równolegle do istniejących lub projektowanych 
dróg, do istniejących lub projektowanych tras 
sieci magistralnych lub biegnący wzdłuż linii brze-
gowych wód otwartych. Pas techniczny może być 
włączony do istniejącego pasa drogowego. Pas 
techniczny może być również przeznaczony dla 
przebiegu infrastruktury technicznej, drogowej, 
ciągów pieszych, chodników itp.

12) Przepisy szczególne – należy przez to rozumieć 
obowiązujące przepisy prawne ustaw wraz z ak-
tami wykonawczymi do tych ustaw przywołane w 
ustaleniach szczegółowych planu. W przypadku 
uchylenia lub zmiany przepisu szczegółowego w 
planie miejscowym obowiązuje przepis przywołany 
w ustaleniach szczegółowych.

13) Tereny komunikacji – tereny w liniach rozgranicza-
jących, służące dostępowi do nieruchomości.

14) Infrastruktura techniczna i drogowa – należy przez 

to rozumieć infrastrukturę publiczna i niepubliczną 
z zakresu dróg, ścieżek rowerowych, chodników, 
ciągów pieszo- jezdnych oraz uzbrojenia terenu w 
sieci kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, 
wodociągowe, gazociąg, linie elektroenergetyczne 
i teletechniczne itp. z wykluczeniem masztów tele-
fonii komórkowej oraz wiatraków wytwarzających 
prąd.

15) Istniejąca zabudowa o funkcjach i gabarytach in-
nych niż ustalenia planu – należy przez to rozumieć 
zabudowę legalną, wzniesioną zgodnie z obowiązu-
jącym planem oraz na podstawie prawomocnego 
pozwolenia na budowę lub zgłoszenia.

§ 5

1. Ustala się podział terenu objętego granicami planu 
na poszczególne strefy funkcyjne oddzielone liniami 
rozgraniczającymi wyznaczającymi tereny o różnych 
funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania 
terenu.

2. Strefy funkcyjne oznacza się symbolami cyfrowo-lite-
rowymi, określającymi w kolejności:
1) Tereny komunikacji.

a) symbol pierwszy – cyfra arabska (z kropką) 
oznaczająca kolejny numer terenu komunikacji 
wydzielonego liniami rozgraniczającymi. Kolejny 
numer terenu poprzedza cyfra 0 (bez kropki)

b) symbol drugi – jedna lub kilka dużych liter alfa-
betu (bez kropki) określających klasyfi kację terenu 
komunikacji

2) Pozostałe tereny funkcyjne
a) symbol pierwszy – cyfra arabska (z kropką) 

oznaczająca kolejny numer terenu wydzielonego 
liniami rozgraniczającymi.

b) symbol drugi – jedna lub kilka dużych liter alfabetu 
(bez kropki) określających rodzaj funkcji terenu.

3. Dla obszaru objętego planem określa się następujące 
ustalenia ogólne dla poszczególnych grup funkcji.

Funkcje określone w ustaleniach szczegółowych, inne niż 
w ustaleniach ogólnych, są obowiązujące.

1) MN – Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej wolnostojącej
a) Obowiązujące lub wiodące funkcje, obiekty oraz 

formy użytkowania i zagospodarowania terenu:
— zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wol-

nostojąca
b) Dopuszczalne formy zabudowy i zagospodarowa-

nia terenu:
— w 1 budynku dopuszcza się lokalizację do 

dwóch lokali mieszkalnych
— lokalizacja zabudowy towarzyszącej i go-

spodarczej — garaże, wiaty, altany w formie 
wolnostojących lub zespolonych obiektów 
budowlanych

— lokalizacja obiektów małej architektury i bu-
dowli związanych z zagospodarowaniem tere-
nu

— lokalizacja dróg wewnętrznych
— lokalizacja urządzeń i obiektów infrastruktury 

technicznej i drogowej
c) Wykluczone formy zabudowy i zagospodarowania 

terenu:
 — lokalizacja garaży w piwnicach
 — lokalizacja masztów telefonii komórkowej
 — lokalizacja wiatraków wytwarzających prąd

2) U - Tereny usług
a) Obowiązujące lub wiodące funkcje i obiekty oraz 

formy użytkowania i zagospodarowania terenu:
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 1. KARTA TERENU Nr 1 wie  Siwia ka 15/914-04-07/PP 

 2. PRZEZNACZNIE TERENU 

MN tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj cej

 3. Nr TERENU 1.MN 2.MN 3.MN 4.MN 5.MN 
POWIERZCHNIA 

1,13 ha 0,55 ha 0,41 ha 0,72 ha 0,70 ha 

Nr TERENU 6.MN     

POWIERZCHNIA 
0,54 ha     

 4. ZASADY OCHRONY I KSZTA TOWANIA ADU PRZESTRZENNEGO 
Dzia ania inwestycyjne realizowa  w sposób identyfikuj cy przestrze  poprzez kszta towanie zabudowy okre lone szczegó owo 
w pkt. 8. 

ZASADY OCHRONY RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 
5.1 Ochronie podlegaj : rze ba terenu, istniej ca ziele  (zadrzewienia, zakrzewienia), cieki wodne oraz systemy drenarskie. 

 5.1.1 Zakazuje si  wykonywania prac ziemnych trwale zniekszta caj cych rze b  terenu, z wyj tkiem prac zwi zanych z 
zabezpieczeniem przeciwsztormowym, przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, budow ,
napraw  lub remontem urz dze  wodnych. 

 5.1.2 Powierzchnie terenu chroni  przed erozj  wodn  poprzez zabezpieczenie swobodnego odp ywu wód opadowych , nie 
dopuszczaj c do ich zalegania. 

 5.1.3 Istniej c  ziele  nale y zachowa . Wycinka drzew zgodnie z ustaw  o ochronie przyrody mo e nast pi  jedynie za zgod
odpowiednich organów. 

 5.1.4 Nale y zapewni  spójny system gospodarki wodami gruntowymi (np. drena , przepusty itp.) bior c pod uwag
uwarunkowania terenów przyleg ych. W przypadku natrafienia w trakcie realizacji robót budowlanych na istniej cy 
drena  nale y go bezwzgl dnie zachowa  lub prze o y  zachowuj c spójno  systemu drena owego ca ego 
obszaru. 

 5.1.5 Zalecana jest obudowa biologiczna cieków – rowów melioracyjnych dla ochrony przed zanieczyszczeniami 

5.2 Projektowane u ytkowanie i zagospodarowanie terenu nie mo e stanowi ród a zanieczyszcze  dla rodowiska wodno – 
gruntowego. Nale y zastosowa  takie rozwi zania techniczne, technologiczne i organizacyjne, aby przeciwdzia a
zagro eniom rodowiskowym z racji dopuszczonej funkcji. 

 5. 

5.3 Utrzyma  minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – 60%. 

5.4 Przy realizacji planu nale y obj  ochron  naturalne i pó naturalne ekosystemy:  torfowiska, bagna, murawy, solniska, linie brzegowe 
wód, doliny rzeczne, ród a, ródliska; w celu zapewnienia trwa o ci i ró norodno ci genetycznej dzikich ro lin, zwierz t i 
grzybów zgodnie z przepisami odr bnymi w tym m.in. 

1) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska (tekst jednolity: Dz.U.z 2008 r.Nr 25, poz.150 ze zm.) 
2) Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.880, z 2005 r.Nr 113, poz.954, Nr 130, 
poz.1087)
3) Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U.z 2005 r.Nr 239, poz. 2019 ze zm.) 
4) Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierz t (tekst jedn. Dz. U.z 2003 r., Nr 106, poz. 1002 ze zm.)  
5) Rozporz dzenia Ministra rodowiska z dnia 28 wrze nia 2004 r. w sprawie gatunków dziko wyst puj cych zwierz t obj tych 
ochron  (Dz.U.Nr 220, poz. 2237) 
6) Rozporz dzenia Ministra rodowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko wyst puj cych ro lin obj tych ochron
(Dz.U.Nr 168, poz.1764) 

— zabudowa usługowa w zakresie handlu, gastro-
nomii, obsługi ruchu turystycznego itp.

b) Dopuszczalne formy zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu:
— lokalizacja obiektów małej architektury i bu-

dowli związanych z zagospodarowaniem tere-
nu

— lokalizacja dróg wewnętrznych
— lokalizacja urządzeń i obiektów infrastruktury 

technicznej i drogowej
— lokalizacja zabudowy towarzyszącej związanej z 

funkcją wiodącą (budynki gosp., wiaty, garaże 
itp.)

c) Wykluczone formy zabudowy i zagospodarowania 
terenu:
— zabudowa mieszkaniowa nie związana z funkcją 

wczasową
— lokalizacja masztów telefonii komórkowe
— lokalizacja wiatraków wytwarzających prąd

3) Tereny komunikacji, ciągów pieszo-jezdnych, oraz 
infrastruktury technicznej:

  KD - tereny dróg dojazdowych
  KXPW - tereny ciągów pieszo-jezdnych wewnętrz-
nych

§ 6

1. Ustalenia planu odnoszą się do nowych podziałów 
geodezyjnych, do inwestycji noworealizowanych, do 
zmian wprowadzanych drogą rozbudów i przebudów 
oraz do zmian przeznaczenia terenów i obiektów, chyba 
że ustalenia szczegółowe stanowią inaczej.

2. Obiekty o gabarytach oraz tereny o funkcji i zagospo-
darowaniu niezgodnych z ustaleniami planu mogą być 
użytkowane i poddawane remontom do czasu realiza-
cji zamierzeń zgodnych z planem, chyba że ustalenia 
szczegółowe stanowią inaczej.

3. Linie rozgraniczające stref funkcyjnych mogą ulegać 
korektom, jeżeli konieczność taka wyniknie z rozwiązań 
technicznych lub ochrony istniejących walorów, o ile nie 
naruszy to innych ustaleń planu. W strefach funkcyjnych 
dopuszcza się również wydzielanie działek dla potrzeb 
infrastruktury (stacje trafo, przepompownie itp.) oraz 
dróg wewnętrznych (chyba, że ustalenia szczegółowe 
stanowią inaczej) po uzyskaniu zgody osób, których 
interes prawny może być naruszony.

4. Dopuszcza się zmianę funkcji stref przeznaczonych na 
cele infrastruktury technicznej (stacje transformatoro-
we, przepompownie itp.) i włączenie ich do przyległej 
innej strefy funkcyjnej, jeżeli na etapie rozwiązań tech-
nicznych lokalizacja tych funkcji okazałaby się zbędna 
(chyba, że ustalenia szczegółowe stanowią inaczej).

5. Zakres uciążliwości dla środowiska prowadzonej dzia-
łalności musi być ograniczony do granic obszaru, dla 
którego inwestor posiada tytuł prawny.

Rozdział III
Ustalenia szczegółowe

§ 7

  W granicach miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego zostało wyodrębnionych 14 stref funkcyj-
nych, ujętych w 4 kartach terenu.
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7) Rozporz dzenia Ministra rodowiska z dn. 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko wyst puj cych grzybów obj tych ochron
(Dz.U.Nr 168, poz.1765). 

 6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ CZESNEJ
Elementy dziedzictwa kulturowego nie wyst puj .

 7. WYMAGANIA WYNIKAJ CE Z POTRZEB  KSZTA TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 
Dopuszcza si  lokalizacj  obiektów i urz dze  oraz wydzielanie terenów o funkcji publicznej, drogowej i in ynieryjnej z zakresu 

infrastruktury technicznej poza okre lonymi w pkt. 11.2. 

 8. PARAMETRY I WSKA NIKI KSZTA TOWANIA ZABUDOWY 
8.1 Wysoko  zabudowy: max 2 kondygnacje nadziemne (ostania w formie poddasza)   

Max. wysoko  zabudowy 9m od poziomu terenu przy wej ciu do budynku do kalenicy, wysoko
posadzki parteru  do 0,6m od poziomu terenu przy wej ciu do budynku. 

8.2 Pow. zabudowy: Max. 30% pow. pokrycia dzia ki

8.3 Dachy Dachy dwuspadowe. Zakaz stosowania dachów w kolorach zielonych i niebieskich.  

8.4 Kszta towanie formy 
architektonicznej: 

Form  architektoniczn  nale y kszta towa  w nawi zaniu do tradycji zachowuj c spójno  dla ca ego 
zespo u zabudowy w obr bie strefy. Tynki w odcieniach pastelowych i br zowych 

8.5 Zabudowa towarzysz ca: Dopuszcza si  zabudow  towarzysz c  (gara e, budynki gospodarcze), zespolon  z budynkiem 
mieszkalnym b d  wolnostoj c  o wysoko ci do 6m od poziomu terenu. Dla ca ego zespo u w obr bie 
jednej posesji obowi zuje jednolite pokrycie, kolorystyka oraz materia y. 

8.6 Ma a architektura: Dopuszcza si  wszelkie formy ma ej architektury zwi zanej z funkcj  wiod c . Zakaz stosowania 
ogrodze elbetowych prefabrykowanych. 

8.7 Linie zabudowy: Nale y zachowa  nieprzekraczalne linie zabudowy – wg rysunku planu, nie dotyczy budynków 
istniej cych oraz ich  przebudowy i nadbudowy. 

 9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ CYCH OCHRONIE, 
USTALONYCH NA PODSTAWIE ODR BNYCH ZAPISÓW 

9.1 Obszar znajduje si  w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina Wierzycy”, oznaczonych na rysunku planu symbolem 
graficznym, gdzie obowi zuje Rozporz dzenie Wojewody Pomorskiego Nr 5/05 z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie obszarów 
chronionego krajobrazu w województwie pomorskim (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 29.03.2005 r. Nr 29 poz. 585) zmienionego 
rozporz dzeniem Nr 23/07 Wojewody pomorskiego z dnia 6 lipca 2007r.. 
Wszelkie dzia ania w obszarze musz  by  zgodne z ustaleniami ww rozporz dzenia oraz uzgodnione 
z w a ciwym Organem. 

9.2 Wzd u  wszystkich napowietrznych linii  elektroenergetycznych wyst puje oddzia ywanie pól elektroenergetycznych. Wzd u  linii 
obowi zuje zakaz zabudowy w pasach o szeroko ci min. 16 m dla linii SN oraz 8 m dla linii NN. Ewentualn  mo liwo  zabudowy 
oraz sposób zagospodarowania tych pasów nale y ka dorazowo uzgodni  z zarz dc  sieci. Usuni cie wszelkich kolizji z istniej c
sieci  elektroenergetyczn  winno nast pi  kosztem i staraniem inwestorów. Projekty zagospodarowania terenu pod wzgl dem kolizji 
uzgodni  w zarz dc  sieci. 

 10. SZCZEGÓ OWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIA U NIERUCHOMO CI
10.1 Nie dopuszcza si  podzia u dzia ek. 

10.2 Dopuszcza si  scalanie dzia ek. 

10.3 Dopuszcza si  wydzielenie dzia ek oraz zmian  granic funkcji terenu dla potrzeb infrastruktury techn. i dróg (sieci, przepompownie, 
stacje transformatorowe, osadniki itp.) o parametrach wynikaj cych z technologii i przepisów szczegó owych. 

 11. SZCZEGÓ OWE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW  
11.1 W strefach dopuszcza si  lokalizacj  urz dze  i obiektów infrastruktury technicznej i drogowej oraz osiedlowej ogólnodost pnej

zieleni urz dzonej i zbiorników retencyjnych.
11.2 Zakaz lokalizowania masztów telefonii komórkowej oraz wiatraków wytwarzaj cych pr d.    

 12. KOMUNIKACJA 
Dojazd z istniej cych i projektowanych dróg publicznych lub wewn trznych. 

 13. INFRASTRUKTURA 
Woda: Z wodoci gu gminnego. 

cieki sanitarne : Do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej. Dopuszcza si  odprowadzenie cieków sanitarnych do 
zbiorników bezodp ywowych z udokumentowanym wywozem cieków do oczyszczalni jako rozwi zanie
tymczasowe do czasu wykonania kanalizacji sanitarnej, przy czym na gminie spoczywa obowi zek 
skutecznego wyegzekwowania szczelno ci zbiorników oraz zapewnienia okresowego odbioru cieków i 
dowozu ich do oczyszczalni przez specjalistyczne przedsi biorstwo. Z chwil  wybudowania zbiorczej 
kanalizacji sanitarnej nale y je bezwzgl dnie zlikwidowa , a obiekt pod czy  do sieci. Zaleca si
wyprzedzaj c  lub równoleg  z realizacj  obiektów kubaturowych budow  sieci uzbrojenia. 

cieki  deszczowe :             1) Powierzchniowe odprowadzenie wód deszczowych dopuszczane jest dla powierzchni dachowych 
ekologicznych oraz terenów nieutwardzonych. 

2) Wody opadowe z powierzchni utwardzonych (drogi, parkingi, place manewrowe) nale y podczy ci  w 
stopniu zapewniaj cym spe nienie wymaga  okre lonych w obowi zuj cych przepisach odprowadzaj c
je do pobliskich cieków powierzchniowych, systemu kanalizacji deszczowej, do ów ch onnych lub 
zbiorników retencyjnych 

Ogrzewanie: Systemem indywidualnym lub zbiorowym w oparciu o nieemisyjne lub niskoemisyjne ród a ciep a.

Energetyka: Z sieci energetycznej. 

Utylizacja odpadów sta ych: Wywóz przez specjalistyczne przedsi biorstwa na wysypisko mieci, z którego korzysta gmina. 

 14. SPOSÓB TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ DZANIA I U YTKOWANIA 
   Nie ustala si

 15. STAWKA PROCENTOWA  
  0 %   

 16. INNE USTALENIA  
16.1 Istniej c  zabudow  o funkcjach innych ni  w ustaleniach planu dopuszcza si  pozostawi , u ytkowa  i remontowa .

16.2 Istniej c  zabudow  o gabarytach innych ni  w ustaleniach planu dopuszcza si  pozostawi , remontowa  lub przebudowa .
Rozbudowa istniej cych obiektów winna by  realizowana zgodnie z ustaleniami planu. 



Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 25 — 2080 — Poz. 436

 1. KARTA TERENU Nr  2 wie  Siwia ka 15/914-04-07/PP

 2. PRZEZNACZNIE TERENU 

 U tereny us ug

 3. Nr  STREFY 7.U    
POWIERZCHNIA 0,07 ha     

 4. ZASADY OCHRONY I KSZTA TOWANIA ADU PRZESTRZENNEGO 
Dzia ania inwestycyjne realizowa  w sposób identyfikuj cy przestrze  poprzez kszta towanie zabudowy okre lone szczegó owo 
w pkt. 8. 

ZASADY OCHRONY RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO  5. 
5.1Ochronie podlegaj : rze ba terenu, istniej ca ziele  (zadrzewienia, zakrzewienia), cieki wodne oraz systemy drenarskie. 

5.1.1 Zakazuje si  wykonywania prac ziemnych trwale zniekszta caj cych rze b  terenu, z wyj tkiem prac zwi zanych z
zabezpieczeniem przeciwsztormowym, przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, budow ,
napraw  lub remontem urz dze  wodnych. 

5.1.2 Powierzchnie terenu chroni  przed erozj  wodn  poprzez zabezpieczenie swobodnego odp ywu wód opadowych , nie
dopuszczaj c do ich zalegania. 

5.1.3 Istniej c  ziele  nale y zachowa . Wycinka drzew zgodnie z ustaw  o ochronie przyrody mo e nast pi  jedynie za zgod
odpowiednich organów. 

5.1.4 Nale y zapewni  spójny system gospodarki wodami gruntowymi (np. drena , przepusty itp.) bior c pod uwag
uwarunkowania terenów przyleg ych. W przypadku natrafienia w trakcie realizacji robót budowlanych na istniej cy
drena  nale y go bezwzgl dnie zachowa  lub prze o y  zachowuj c spójno  systemu drena owego ca ego
obszaru. 

5.1.5 Zalecana jest obudowa biologiczna cieków – rowów melioracyjnych dla ochrony przed zanieczyszczeniami. 

5.2Projektowane u ytkowanie i zagospodarowanie terenu nie mo e stanowi ród a zanieczyszcze  dla rodowiska wodno – gruntowego. 
Nale y zastosowa  takie rozwi zania techniczne, technologiczne i organizacyjne, aby przeciwdzia a  zagro eniom
rodowiskowym z racji dopuszczonej funkcji. 

5.3Utrzyma  minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – 30%. 

5.4Przy realizacji planu nale y obj  ochron  naturalne i pó naturalne ekosystemy:  torfowiska, bagna, murawy, solniska, linie brzegowe
wód, doliny rzeczne, ród a, ródliska; w celu zapewnienia trwa o ci i ró norodno ci genetycznej dzikich ro lin, zwierz t i 
grzybów zgodnie z przepisami odr bnymi w tym m.in. 

1) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska (tekst jednolity: Dz.U.z 2008 r.Nr 25, poz.150 ze zm.) 
2) Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.880, z 2005 r.Nr 113, poz.954, Nr 130, poz.1087)
3) Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U.z 2005 r.Nr 239, poz. 2019 ze zm.) 
4) Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierz t (tekst jedn. Dz. U.z 2003 r., Nr 106, poz. 1002 ze zm.)  
5) Rozporz dzenia Ministra rodowiska z dnia 28 wrze nia 2004 r. w sprawie gatunków dziko wyst puj cych zwierz t obj tych
ochron  (Dz.U.Nr 220, poz. 2237) 
6) Rozporz dzenia Ministra rodowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko wyst puj cych ro lin obj tych ochron
(Dz.U.Nr 168, poz.1764) 

7) Rozporz dzenia Ministra rodowiska z dn. 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko wyst puj cych grzybów obj tych ochron
(Dz.U.Nr 168, poz.1765). 

 6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ CZESNEJ
Elementy dziedzictwa kulturowego nie wyst puj .

 7. WYMAGANIA WYNIKAJ CE Z POTRZEB  KSZTA TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 
Dopuszcza si  lokalizacj  obiektów i urz dze  oraz wydzielanie terenów o funkcji publicznej, drogowej i in ynieryjnej z zakresu

infrastruktury technicznej poza okre lonymi w pkt. 11.2. 

PARAMETRY I WSKA NIKI KSZTA TOWANIA ZABUDOWY 
8.1Ilo  kondygnacji, 

wysoko  dla zabudowy o 
funkcji wiod cej:

2 kondygnacje nadziemne 

Wysoko  zabudowy max. 9,0 m  od poziomu terenu przy wej ciu do budynku do kalenicy, wysoko
posadzki parteru  do 0,6m od poziomu terenu przy wej ciu do budynku. 

8.2Pow. zabudowy: Do 40% powierzchni pokrycia dzia ki.  

8.3Dachy Dachy dwuspadowe. Tynki w odcieniach pastelowych i br zowych 

8.4Kszta towanie formy 
architektonicznej: 

Form  architektoniczn  nale y kszta towa  na zasadzie kontynuacji miejscowej. Kolorystyka stonowana,
tradycyjna. Now  zabudow  realizowa  na zasadzie kontynuacji formy siedliskowej wiejskiej. Tynki w 
odcieniach pastelowych i br zowych 

8.5Zabudowa o funkcji
towarzysz cej: 

Dopuszcza si  zabudow  towarzysz c  zwi zan  z funkcj  wiod c  z zachowaniem spójno ci formy
architektonicznej oraz materia ów dla ca ego zespo u zabudowy w obr bie dzia ki lub dzia ek w jednej 
strefie. Gara e lokalizowa  w formie budynków wolnostoj cych lub zespolonych z bry  g ówn  z
wykluczeniem gara y lokalizowanych w piwnicach.  

8.6Ma a architektura: Dopuszcza si  wszelkie formy ma ej architektury zwi zane z funkcj  wiod c . Wzd u  dróg stosowa
ogrodzenie o wysoko ci 1,5m. Stosowa  ogrodzenia drewniane (z dopuszczeniem podmurówki
kamiennej) lub z siatki stalowej obsadzonej ywop otem. Wyklucza si  ogrodzenia pe ne oraz 
prefabrykowane elbetowe. 

 8. 

8.7Linie zabudowy: Nale y zachowa  nieprzekraczalne linie zabudowy – wg rysunku planu;  

 9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ CYCH OCHRONIE,
USTALONYCH NA PODSTAWIE ODR BNYCH ZAPISÓW 

9.1Obszar znajduje si  w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina Wierzycy”, oznaczonych na rysunku planu symbolem
graficznym, gdzie obowi zuje Rozporz dzenie Wojewody Pomorskiego Nr 5/05 z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie obszarów
chronionego krajobrazu w województwie pomorskim (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 29.03.2005 r. Nr 29 poz. 585) zmienionego
rozporz dzeniem Nr 23/07 Wojewody pomorskiego z dnia 6 lipca 2007r.. 
Wszelkie dzia ania w obszarze musz  by  zgodne z ustaleniami ww rozporz dzenia oraz uzgodnione 
z w a ciwym Organem. 

9.2Wzd u  wszystkich linii napowietrznych SN i NN wyznacza si  obszary o szeroko ci min. 16 m dla linii SN oraz 8m dla linii NN, w
których obowi zuje zakaz  zabudowy oraz nasadze  zieleni wysokiej. Zakres tych obszarów oraz sposób ich zagospodarowania nale y
uzgodni  ka dorazowo z zarz dc  sieci. Tereny znajduj ce si  w strefie oddzia ywania napowietrznych linii energetycznych NN, SN
mo na przeznaczy  pod zabudow  po uprzednim ich skablowaniu lub prze o eniu;  Usuni cie wszelkich kolizji z istniej c  sieci
elektroenergetyczn  winno nast pi  kosztem i staraniem inwestorów koliduj cych z sieci  obiektów. Plany zagospodarowania dzia ek
pod wzgl dem kolizji uzgodni  z zarz dc  sieci. 

SZCZEGÓ OWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIA U NIERUCHOMO CI 10. 
10.1 Nie dopuszcza si  podzia u dzia ki budowlanej. 

10.2 Dopuszcza si  wydzielenie dzia ek oraz zmian  granic funkcji terenu dla potrzeb infrastruktury techn. i dróg (sieci, przepompownie,
stacje transformatorowe, osadniki itp.) o parametrach wynikaj cych z technologii i przepisów szczegó owych. 
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SZCZEGÓ OWE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW  
11.1W strefie dopuszcza si  lokalizacj  urz dze  i obiektów infrastruktury technicznej i drogowej oraz osiedlowej ogólnodost pnej zieleni 

urz dzonej i zbiorników retencyjnych. 

 11. 

11.2Zakaz lokalizowania masztów telefonii komórkowej oraz wiatraków wytwarzaj cych pr d.    

KOMUNIKACJA  12. 
12.1Dojazd z istniej cych i projektowanych dróg publicznych lub wewn trznych. 

12.2Parkingi zapewni  w ilo ci wynikaj cej z funkcji obiektu.  

 13. INFRASTRUKTURA 
Woda: Z wodoci gu wiejskiego lub z indywidualnych uj  wody 

cieki sanitarne : Do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej. Dopuszcza si  odprowadzenie cieków sanitarnych do
zbiorników bezodp ywowych z udokumentowanym wywozem cieków do oczyszczalni jako rozwi zanie
tymczasowe do czasu wykonania kanalizacji sanitarnej; z chwil  wybudowania zbiorczej kanalizacji
sanitarnej nale y je bezwzgl dnie zlikwidowa , a obiekt pod czy  do sieci. 

cieki  deszczowe :              Wody opadowe z powierzchni utwardzonych (drogi, parkingi, place manewrowe) nale y podczy ci w
stopniu zapewniaj cym spe nienie wymaga  okre lonych w obowi zuj cych przepisach odprowadzaj c je
do pobliskich cieków powierzchniowych, systemu kanalizacji deszczowej, do ów ch onnych lub zbiorników 
retencyjnych 

Ogrzewanie: Systemem indywidualnym w oparciu o niskoemisyjne lub nieemisyjne ród a ciep a. Zaleca si  stosowanie
odnawialnych róde  energii cieplnej. 

Energetyka: Z sieci energetycznej. 

Utylizacja 
odpadów sta ych: 

Wywóz przez specjalistyczne przedsi biorstwa na wysypisko mieci, z którego korzysta gmina. 

 14. SPOSÓB TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ DZANIA I U YTKOWANIA 
Nie ustala si

 15. STAWKA PROCENTOWA 
 0 %   

 16. INNE USTALENIA PLANU 
16.1Zakaz zabudowy mieszkaniowej.  

16.2Dopuszcza si  us ugi w zakresie: handlu, gastronomii, obs ugi ruchu turystycznego itp.  

 1. KARTA TERENU Nr  3 wie  Siwia ka 15/914-04-07/PP

 2. PRZEZNACZNIE TERENU 

KD tereny dróg dojazdowych 

 3. Nr TERENU 01.KD     
POWIERZCHNIA 0,39 ha     

 4. ZASADY OCHRONY I KSZTA TOWANIA ADU PRZESTRZENNEGO 
Nie dotyczy 

ZASADY OCHRONY RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 
5.1Nale y zapewni  spójny system gospodarki wodami gruntowymi i powierzchniowymi (np. wykonanie drena u, melioracji, itp.) bior c

pod uwag  uwarunkowania terenów przyleg ych. W przypadku natrafienia w trakcie realizacji robót budowlanych na istniej cy
drena  nale y go bezwzgl dnie zachowa  lub prze o y  zachowuj c spójno  systemu drena owego ca ego obszaru. 

5.2Zabezpieczy  odp yw wód opadowych w sposób chroni cy teren przed erozj  wodn  oraz przed zaleganiem wód opadowych. 

 5. 

5.3Warto ciowe zadrzewienia podlegaj  ochronie. Dzia alno  zwi zana z gospodark  starodrzewem wymaga uzgodnienia z w a ciwym 
organem.

5.4Wszelkie prace budowlane nale y tak prowadzi , aby zminimalizowa  ujemne skutki realizacji inwestycji; nale y ograniczy
wykonywanie budowlanych prac ziemnych jedynie do terenu lokalizacji dróg oraz realizacji obiektów infrastruktury
technicznej. 

 6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ CZESNEJ
Elementy dziedzictwa kulturowego nie wyst puj .

 7. WYMAGANIA WYNIKAJ CE Z POTRZEB  KSZTA TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 
Dopuszcza si  lokalizacj  obiektów i urz dze  oraz wydzielanie terenów o funkcji publicznej, drogowej i in ynieryjnej z zakresu

infrastruktury technicznej. 

 8. PARAMETRY I WSKA NIKI KSZTA TOWANIA ZABUDOWY 
Zakaz zabudowy poza obiektami i urz dzeniami infrastruktury technicznej. 

 9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ CYCH OCHRONIE,
USTALONYCH NA PODSTAWIE ODR BNYCH PRZEPISÓW 

9.1Obszar znajduje si  w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina Wierzycy”, oznaczonych na rysunku planu symbolem 
graficznym, gdzie obowi zuje Rozporz dzenie Wojewody Pomorskiego Nr 5/05 z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie obszarów
chronionego krajobrazu w województwie pomorskim (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 29.03.2005 r. Nr 29 poz. 585) zmienionego 
rozporz dzeniem Nr 23/07 Wojewody pomorskiego z dnia 6 lipca 2007r.. 
Wszelkie dzia ania w obszarze musz  by  zgodne z ustaleniami ww rozporz dzenia oraz uzgodnione
z w a ciwym organem. 

9.2Wzd u  wszystkich napowietrznych linii  elektroenergetycznych wyst puje oddzia ywanie pól elektroenergetycznych. Wzd u  linii 
obowi zuje zakaz zabudowy w pasach o szeroko ci min. 16 m dla linii SN oraz 8 m dla linii NN. Ewentualn  mo liwo  zabudowy oraz
sposób zagospodarowania tych pasów nale y ka dorazowo uzgodni  z zarz dc  sieci. Usuni cie wszelkich kolizji z istniej c  sieci
elektroenergetyczn  winno nast pi  kosztem i staraniem inwestorów. Projekty zagospodarowania terenu pod wzgl dem kolizji
uzgodni  w zarz dc  sieci. 

 10. SZCZEGÓ OWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIA U NIERUCHOMO CI
   Dopuszcza si  wydzielenie dzia ek oraz zmian  granic funkcji terenu dla potrzeb infrastruktury techn. i dróg (sieci, przepompownie,

stacje transformatorowe, osadniki itp.) o parametrach wynikaj cych z technologii i przepisów szczegó owych. 
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SZCZEGÓ OWE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW 
11.1 1. szeroko  w liniach rozgraniczaj cych: istniej ce

 11. 

11.2 2. parametry jezdni: - jezdnia 2 x 2,5m  

11.3 Zakaz lokalizowania masztów telefonii komórkowej oraz wiatraków wytwarzaj cych pr d.    

 12. KOMUNIKACJA 
Droga dojazdowa powi zana jest z istniej cym uk adem dróg. 

 13. INFRASTRUKTURA 

cieki  deszczowe :          Powierzchniowo pod warunkiem spe nienia wymaga  okre lonych w obowi zuj cych przepisach.  

 14. SPOSÓB TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ DZANIA I U YTKOWANIA 
Nie ustala si

 15. STAWKA PROCENTOWA  
 0 %   

 16. INNE USTALENIA  
Nie wyst puj

 1.  KARTA TERENU Nr  4 wie  Siwia ka 15/914-04-07/PP

 2.  PRZEZNACZNIE TERENU 

 KXPW  Tereny ci gów pieszo jezdnych wewn trznych 

 3.  Nr  STREFY  02.KXPW  03.KXPW  04.KXPW  05.KXPW  06.KXPW 
 POWIERZCHNIA 0,28 ha 0,11 ha 0,03 ha 0,06 ha 0,04 ha 

 Nr  STREFY 07.KXPW     

 POWIERZCHNIA 0,02 ha     

 ZASADY OCHRONY I KSZTA TOWANIA ADU PRZESTRZENNEGO  4. 
nie dotyczy 

 ZASADY OCHRONY RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 
 5.1  Nale y zapewni  spójny system gospodarki wodami gruntowymi i powierzchniowymi (np. wykonanie drena u, melioracji, itp.) bior c

pod uwag  uwarunkowania terenów przyleg ych. W przypadku natrafienia w trakcie realizacji robót budowlanych na 
istniej cy drena  nale y go bezwzgl dnie zachowa  lub prze o y  zachowuj c spójno  systemu drena owego ca ego
obszaru. 

 5. 

 5.2  Zabezpieczy  odp yw wód opadowych w sposób chroni cy teren przed erozj  wodn  oraz przed zaleganiem wód opadowych. 

 5.3 Warto ciowe zadrzewienia podlegaj  ochronie. Dzia alno  zwi zana z gospodark  starodrzewem wymaga uzgodnienia z 
w a ciwym Organem. 

 5.4 Wszelkie prace budowlane nale y tak prowadzi , aby zminimalizowa  ujemne skutki realizacji inwestycji; nale y ograniczy
wykonywanie budowlanych prac ziemnych jedynie do terenu lokalizacji dróg oraz realizacji obiektów infrastruktury 
technicznej. 

 ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ CZESNEJ 6. 

 Elementy dziedzictwa kulturowego nie wyst puj .

 7.  WYMAGANIA WYNIKAJ CE Z POTRZEB  KSZTA TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 
 Dopuszcza si  lokalizacj  obiektów i urz dze  oraz wydzielanie terenów o funkcji publicznej, drogowej i in ynieryjnej z zakresu 

infrastruktury technicznej poza okre lonymi w pkt. 11.2. 

 PARAMETRY I WSKA NIKI KSZTA TOWANIA ZABUDOWY  8. 
 Zakaz zabudowy poza obiektami i urz dzeniami infrastruktury technicznej. 

 GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ CYCH OCHRONIE, 
USTALONYCH NA PODSTAWIE ODR BNYCH ZAPISÓW 

 9. 

 9.1Obszar znajduje si  w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina Wierzycy”, oznaczonych na rysunku planu symbolem
graficznym, gdzie obowi zuje Rozporz dzenie Wojewody Pomorskiego Nr 5/05 z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie obszarów
chronionego krajobrazu w województwie pomorskim (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 29.03.2005 r. Nr 29 poz. 585) ) zmienionego
rozporz dzeniem Nr 23/07 Wojewody pomorskiego z dnia 6 lipca 2007r. . 
Wszelkie dzia ania w obszarze musz  by  zgodne z ustaleniami ww rozporz dzenia oraz uzgodnione
z w a ciwym organem. 

 9.2Wzd u  wszystkich napowietrznych linii  elektroenergetycznych wyst puje oddzia ywanie pól elektroenergetycznych. Wzd u  linii 
obowi zuje zakaz zabudowy w pasach o szeroko ci min. 16 m dla linii SN oraz 8 m dla linii NN. Ewentualn  mo liwo  zabudowy 
oraz sposób zagospodarowania tych pasów nale y ka dorazowo uzgodni  z zarz dc  sieci. Usuni cie wszelkich kolizji z istniej c
sieci  elektroenergetyczn  winno nast pi  kosztem i staraniem inwestorów. Projekty zagospodarowania terenu pod wzgl dem kolizji 
uzgodni  w zarz dc  sieci. 

 SZCZEGÓ OWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIA U NIERUCHOMO CI 10. 
Dopuszcza si  wydzielenie dzia ek oraz zmian  granic funkcji terenu dla potrzeb infrastruktury techn. i dróg (sieci, przepompownie, 
stacje transformatorowe, osadniki itp.) o parametrach wynikaj cych z technologii i przepisów szczegó owych. 

 SZCZEGÓ OWE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW   11. 
 11.1 Szeroko  w liniach rozgraniczaj cych: wg rysunku planu 

 11.2 Zakaz lokalizowania masztów telefonii komórkowej oraz wiatraków wytwarzaj cych pr d.    

 KOMUNIKACJA  12. 
 Ci gi pieszo jezdne wewn trzne powi zane s  z istniej cym uk adem dróg. 

 INFRASTRUKTURA  13. 
cieki  deszczowe :   Powierzchniowo pod warunkiem spe nienia wymaga  okre lonych w obowi zuj cych przepisach 

 14.  SPOSÓB TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ DZANIA I U YTKOWANIA 
    Nie ustala si .

 15.  STAWKA PROCENTOWA 
 0 %   

 16.  INNE USTALENIA PLANU 
Nie wyst puj
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1) Niezwłocznego przekazania niniejszej uchwały Wojewo-
dzie Pomorskiemu w celu ogłoszenia jej w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Pomorskiego.

2) Umieszczenia odpisu niniejszej uchwały na okres 
14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Starogard 
Gdański.

3) Publikacji niniejszej uchwały wraz z częścią grafi czną 
na stronie internetowej Urzędu Gminy Starogard Gdań-
ski.

4) Zobowiązuje się Wójta Gminy Starogard Gdański do 
umożliwienia zainteresowanym osobom wglądu do 
dokumentów przedstawiających plan oraz wydawanie 
z tych dokumentów, na wniosek zainteresowanych, 
potrzebnych im wyrysów i wypisów z planu, na zasa-
dach określonych w art. 30 ust. 2 wymienionej ustawy 
o zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 11

  Uchyla się Uchwałę Nr XXXX/337/2002 Rady Gminy 
Starogard Gdański z dnia 25 lutego 2002 r. (Dz. Urz. Wo-
jewództwa Pomorskiego Nr 31, poz. 737 z dnia 14 maja 
2002 r.) w części objętej niniejszą uchwałą.

§ 12

  Uchwała wchodzi w życie z upływem 30 dni od ogło-
szenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomor-
skiego za wyjątkiem § 10 ust. 1 i 2, które wchodzą w życie 
z dniem podjęcia uchwały.

 Przewodniczący
Rady Gminy 

Starogard Gdański
Jan Wierzba

Rozdział IV
Stwierdzenie zgodności planu ze studium

§ 8

  Stwierdza się zgodność miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego z polityką przestrzenną Gminy, 
określoną w Studium uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego Gminy Starogard Gdański za-
twierdzonym uchwałą Rady Gminy Starogard Gdański Nr 
XIX/147/2000 z dnia 18 lutego 2000 r., zmienionym uchwałą 
Rady Gminy Starogard Gdański Nr XXXIII/305/2005 z dnia 
13 października 2005 r., uchwałą Nr X/114/2007 z dnia 13 
września 2007 r. oraz uchwałą Nr XXI/212/2008 z dnia 
30.06.2008.

Rozdział V
Załączniki do uchwały

§ 9

  Integralną częścią uchwały są:
1) Rysunek planu nr 1 w skali 1:2000 – załącznik Nr 1 do 

niniejszej uchwały
2) Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w pla-

nie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 
należą do zadań własnych Gminy oraz zasadach ich 
fi nansowania – załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały

3) Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag – załącz-
nik Nr 3 do niniejszej uchwały

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§ 10

  Zobowiązuje się Wójta Gminy Starogard Gdański do:
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linie rozgraniczające tereny
o różnym sposobie zagospodarowania

granice obszaru objetego

nieprzekraczalne linie zabudowy

planem miejscowym

linie podziału istniejące

tereny dróg dojazdowych

tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnejwolnostojącej

tereny usług

tereny ciągów pieszo-jezdnych wewnętrznych

granica obszaru chronionego krajobrazu
Dolina Wierzycy

istniejąca stacja transformatorowa

Jezioro Godziszewskie

gmina Starogard Gdański

fragmentu wsi

Jezioro Godziszewskie

Jezioro Godziszewskie

strefa ochronna napowietrznych
sieci elektroenergetycznych średniego
napięcia (8m od linii energetycznej)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/389/2009
Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 27.11.2009r.
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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-


