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Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXXVIII/333/2010
Rady Gminy Tczew
z dnia 3 marca 2010 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 zagospodaro-
wania przestrzennego części wsi Swarożyn, gmina Tczew 
Przedmiotem opracowania jest zmiana miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Swa-
rożyn „dla obszaru obejmującego strefy 22.NO,Zi i 30EEt”, 
gmina Tczew Finansowanie infrastruktury technicznej 
gmina realizuje w oparciu o każdorocznie uchwalony 
budżet obejmujący wysokość i przedmiot fi nansowania. 

Każdego roku gmina występuje również o pozyskanie 
środków celowych (dotacje i inne fundusze związane z 
ochroną środowiska, w tym fundusze unijne.

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXXVIII/333/2010
Rady Gminy Tczew
z dnia 3 marca 2010 r.

  Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesio-
nych do zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części wsi Swarożyn, gmina Tczew W 
okresie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu 
i w okresie 14 dni po okresie wyłożenia do planu miejsco-
wego nie wpłynęły uwagi, które byłyby nieuwzględnione 
przez Wójta Gminy.

Poz. 1077, 1078

1078

 UCHWAŁA Nr XXXVIII/334/2010

Rady Gminy Tczew

 z dnia 3 marca 2010 r.

 w sprawie uchwalenia: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 

na terenie wsi Stanisławie, gmina Tczew.

  Na podstawie 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)1) Rada Gminy Tczew uchwala, co następuje:

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1

  Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego dla obszaru na terenie wsi Stanisławie, działki 
nr 26/1, 26/4, 27/2, 25, 20, 21, 22/1, 22/2, 23, 24/2, 24/1, 18, 
19/4, gmina Tczew.

§ 2

  Plan obejmuje obszar na terenie wsi Stanisławie 
w granicach określonych na rysunku planu stanowiącym 
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 2
Ustalenia ogólne

§ 4

  Ustala się następujące defi nicje użytych pojęć w usta-
leniach planu: 
1. Strefa funkcyjna – fragment obszaru objętego granicami 

opracowania planu, ograniczony liniami rozgranicza-
jącymi, charakteryzujący się określoną funkcją i jed-
nolitymi zasadami zagospodarowania oraz oznaczony 
własnym symbolem literowo-cyfrowym.

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

3. Powierzchnia biologicznie czynna – rozumiana według 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie.

4. Linia zabudowy – linia oznaczona na rysunku planu, 
oznaczająca nieprzekraczalną linię lokalizacji ścian 
zewnętrznych budynków. Dopuszcza się wysunięcie 
przed linię zabudowy części budynku, takich jak: scho-
dy zewnętrzne, podesty, pochylnie, zejścia i zjazdy do 
piwnic i garaży wbudowanych, tarasy naziemne (nie-
podpiwniczone), 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 dopuszczalna 
wielkość powierzchni zabudowy określona w% wy-
rażająca stosunek powierzchni wszystkich budynków 
(mierzona po obrysie ścian zewnętrznych) zlokalizo-
wanych na działce lub w obrębie strefy funkcyjnej do 
powierzchni tej działki lub strefy funkcyjnej.

6. Wysokość zabudowy – rozumiana jako wysokość mie-
rzona przy najniżej położonym wejściu do budynku 
na poziom parteru do górnej krawędzi pokrycia dachu 
(np. kalenicy); nie dotyczy attyk, kominów, masztów, 
wieżyczek itp.
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  7. Zabudowa o funkcji wiodącej – zabudowa o funkcji 
zgodnej z przeznaczeniem terenu określonym dla 
danej strefy funkcyjnej wg klasyfi kacji w punkcie 3. § 
5 niniejszej uchwały.

  8. Zabudowa o funkcji towarzyszącej – zabudowa o funk-
cji uzupełniającej, towarzysząca zabudowie wiodącej, 
wg klasyfi kacji w punkcie 3 § 5 niniejszej uchwały.

  9. Dachy dwuspadowe – dachy składające się z kilku 
dwuspadowych połaci o takich samych spadkach, któ-
re zajmują powierzchnię minimum 70% powierzchni 
rzutu budynku (zapis o stosowaniu dachów dwuspa-
dowych nie dotyczy wykuszy, lukarn, werand, tarasów 
itp.)

10. Zapewnienie parkingów – w granicach działki lub 
terenu należy zapewnić minimalną ilość miejsc po-
stojowych w liczbie określonej w ustaleniach szcze-
gółowych.

11. Przepisy szczególne – należy przez to rozumieć obo-
wiązujące przepisy prawne ustaw wraz z aktami wy-
konawczymi do tych ustaw przywołane w ustaleniach 
szczegółowych planu. W przypadku uchylenia lub 
zmiany przepisu szczegółowego w planie miejsco-
wym obowiązuje przepis przywołany w ustaleniach 
szczegółowych.

§ 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 i pasów technicznych

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) U,P,WS - Tereny zabudowy usługowej, rzemiosła, 

produkcji oraz składów i magazynów z terenami wód 
powierzchniowych śródlądowych
a) Obowiązujące lub wiodące funkcje i obiekty oraz 

formy użytkowania i zagospodarowania terenu:
— lokalizacja zabudowy usługowej (z zakresu 

handlu, gastronomii, administracji, hotelarstwa 
itp.)

— lokalizacja zabudowy produkcyjnej
— składy, magazyny
— rzemiosło
— lokalizacja usług związanych z obsługą sa-

mochodową (w tym warsztaty mechaniczne, 
elektryczne, lakiernicze myjnie itp.)

— stacje diagnostyczne
— stacje paliw itp.

b) Dopuszczalne formy zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu:
— budynki lub lokale mieszkalne (w liczbie 1 

budynek jednorodzinny lub 1 lokal w obrębie 
nieruchomości) przeznaczone dla właścicieli 
lub zarządców nieruchomości

— obiekty małej architektury i budowle związane 
z zagospodarowaniem terenu

— sieci i obiekty infrastruktury technicznej
— obiekty służące reklamie
— garaże, budynki gospodarcze, wiaty itp.

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

usługowo-produkcyjną
2) U - Tereny zabudowy usługowej

a) Obowiązujące lub wiodące funkcje i obiekty oraz 
formy użytkowania i zagospodarowania terenu:
— obiekty usługowe komercyjne lub publiczne 

(z zakresu handlu, gastronomii, administracji, 
hotelarstwa itp.)

— realizacja ścieżek pieszych
— ochrona istniejącego drzewostanu

b) Dopuszczalne formy zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu:
— realizacja ścieżek rowerowych
— lokalizacja elementów małej architektury (po-

mniki, rzeźby, altany itp.)
— lokalizacja sieci i obiektów infrastruktury tech-

nicznej i drogowej
— lokalizacja parkingów o nawierzchni zielonej 

na pow. max 10% powierzchni strefy oraz gru-
powane po 3 stanowiska, rozdzielone zielenią 
wysoką

c) Wykluczone formy zabudowy i zagospodarowania 
terenu:
— lokalizacja warsztatów mechanicznych, lakier-

niczych, stolarskich, ślusarskich itp.
— okalizacja budynków mieszkalnych (za wyjąt-

kiem funkcji mieszkaniowej związanej z dozo-
rem obiektu)

— lokalizacja masztów telefonii komórkowej
— lokalizacja wiatraków wytwarzających prąd

3) U,ZP,WS - Tereny zabudowy usługowej, zieleni 
urządzonej i wód powierzchniowych na obszarze 
historycznego założenia dworsko-parkowego
a) Obowiązujące lub wiodące funkcje i obiekty oraz 

formy użytkowania i zagospodarowania terenu:
— obiekty usługowe komercyjne lub publiczne (z 

zakresu zdrowia, opieki społecznej, itp.)
— realizacja parków, skwerów i zieleńców
— realizacja ścieżek pieszych
— ochrona istniejącego drzewostanu
— ochrona rzeźby terenu
— ochrona wód otwartych

b) Dopuszczalne formy zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu:
— lokalizacja elementów małej architektury (po-

mniki, rzeźby, altany itp.)
— lokalizacja sieci i obiektów infrastruktury tech-

nicznej i drogowej
— lokalizacja parkingów o nawierzchni zielonej 

na pow. max 5% powierzchni strefy oraz gru-
powane po 3 stanowiska, rozdzielone zielenią 
wysoką

c) Wykluczone formy zabudowy i zagospodarowania 
terenu:
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1. KARTA TERENU Nr 
1

wie  Stanis awie 1/918-07-07/IIPP 

2. PRZEZNACZNIE TERENU  
 U,ZP,WS  tereny zabudowy us ugowej, zieleni urz dzonej i wód powierzchniowych na 

obszarze historycznego za o enia dworsko-parkowego  
3. Nr STREFY  1.U,ZP,WS     
 POWIERZCHNIA  5,46 ha     
4. ZASADY OCHRONY I KSZTA TOWANIA ADU PRZESTRZENNEGO 
 4.1 Obszar stanowi zabytkowy zespó  dworsko-parkowy, obj ty ochron .

Wszelkie dzia ania inwestycyjne nale y realizowa  zgodnie z zasadami 
doktryny konserwacji zabytków i ochrony dziedzictwa kulturowego. 

 4.2 Przed podj ciem dzia a  inwestycyjnych nale y opracowa  i uzgodni
w Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków projekt zagospodarowania 
i rewaloryzacji dla ca ego terenu. 

ZASADY OCHRONY RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 
5.1  Ochronie podlegaj  wszelkie naturalne elementy rodowiska

przyrodniczego: koryto i brzegi rzeki Turzyca, rze ba terenu, cieki wodne 
powierzchniowe i podziemne. 5.1.1. Zabrania si  grodzenia terenu 
przyleg ego do rzeki w odleg o ci mniejszej ni  1,5m od brzegu rzeki, a tak e
zakazywania lub uniemo liwiania przechodzenia przez ten obszar. 
5.1.2. Nale y umo liwi  dost p do rzeki na potrzeby robót hydrotechnicznych 
zwi zanych z utrzymaniem wód. 
5.1.3. Zakazuje si  wykonywanie robót makroniwelacji terenu. Nale y
ograniczy  rozmiary placów budów, aby zminimalizowa  przekszta cenia 
wierzchniej warstwy litosfery. Z miejsca wykopu aktywnej biologicznie 
warstwy gleby nale y wykorzysta  j  do kszta towanie terenów zieleni 
przyobiektowej. 

5.

— likwidacja wód otwartych
— przekształcenia rzeźby terenu
— lokalizacja budynków mieszkalnych (za wyjąt-

kiem funkcji mieszkaniowej związanej z dozo-
rem obiektu)

— lokalizacja masztów telefonii komórkowej
— lokalizacja wiatraków wytwarzających prąd

4) R,WS - Tereny rolnicze z terenami wód powierzch-
niowych śródlądowych
a) Obowiązujące lub wiodące funkcje i obiekty oraz 

formy użytkowania i zagospodarowania terenu:
— uprawy rolne i ogrodnicze
— ochrona, utrzymanie i konserwacja istniejących 

zbiorników i cieków naturalnych
— lokalizacja zbiorników retencyjnych
— ochrona istniejącego drzewostanu
— ochrona rzeźby terenu

b) Dopuszczalne formy zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu:
— lokalizacja sieci i obiektów infrastruktury tech-

nicznej niekolidującej z wodami otwartymi
— lokalizacja rowów i urządzeń melioracyjnych

c) Wykluczone formy zabudowy i zagospodarowania 
terenu:
— ikwidacja rowów i urządzeń melioracyjnych
— likwidacja wód otwartych
— przekształcenia rzeźby terenu
— lokalizacja masztów telefonii komórkowej
— lokalizacja wiatraków wytwarzających prąd

5) Tereny komunikacji oraz infrastruktury technicznej: 
KD - tereny dróg dojazdowych

§ 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 istniejące o gabarytach oraz tereny zainwe-
stowane o funkcji i zagospodarowaniu niezgodnych z 
ustaleniami planu mogą być użytkowane i poddawane 
remontom do czasu realizacji zamierzeń zgodnych 
z planem, chyba że ustalenia szczegółowe stanowią 
inaczej.

3. Przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane w oparciu 
o ważne decyzje o pozwoleniu na budowę, niezgodne 
z ustaleniami planu, mogą być zakończone zgodnie z 
wydanymi decyzjami.

4. 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.

5.1. Zakres uciążliwości dla środowiska prowadzonej dzia-
łalności musi być ograniczony do granic obszaru, dla 
którego inwestor posiada tytuł prawny. Na granicach 
funkcji chronionych muszą być spełnione wszystkie 
określone przepisami normy.

Rozdział 3
Ustalenia szczegółowe

§ 1

  W granicach miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego zostało wyodrębnionych 6 stref funkcyj-
nych, ujętych w 5 kartach terenu.

Poz. 1078
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5.1.4. Bezwzgl dnie nale y zapewni  spójny system przep ywu wód 
powierzchniowych i gruntowych w powi zaniu z terenami przyleg ymi,
dotyczy to np. systemów cieków powierzchniowych, podziemnych, 
drenarskich, itp. 
5.1.5. Nale y zapewni  naturalny odp yw wód opadowych w sposób 
chroni cy teren przed erozj  i zaleganiem wód opadowych. 
5.1.6. Zaleca si  wprowadzenie obudowy biologicznej rzeki Turzycy dla 
ograniczenia sp ywu zanieczyszcze  oraz odtworzenie naturalnego korytarza 
ekologicznego. 

5.2  Ochronie podlegaj  wszelkie elementy zabytkowego kulturowego 
rodowiska ca ego za o enia parkowego: jego granice, kompozycja 

przestrzenna, kompozycje zieleni (aleje, altany zielone, szpalery, itp.), 
historyczny przebieg cie ek oraz ich nawierzchnie 5.2.1. Istniej ca ziele
oraz zabytkowe elementy parku bezwzgl dnie nale y zachowa . Ewentualna 
ich likwidacja lub zmiana musi uzyska  zgod  w a ciwego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków. 
5.2.2. Brakuj ce elementy parku nale y odtworzy  poprzedzaj c to 
dzia aniami i pracami studialnymi okre lonymi w punkcie 4.2. 

5.3  Wszelkie dzia ania realizowane w strefie podlegaj  uprzednio uzgodnieniu 
z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.  

5.4  Nale y zapewni  minimalny obszar powierzchni biologicznie czynnej 80%  
 5.5  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) 
 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

 6.1  Obszar znajduje si  w obr bie strefy bezwzgl dnej ochrony konserwatorskiej 
zespo u dworsko – parkowego Stanis awie wpisanego do rejestru zabytków 
(budynek dworu i park) - nr rej. 1194/27.11.1987-dawniej 1016/27.11.1987, 
zakres ochrony reguluje Ustawa o ochronie i opiece nad zabytkami – 
wszelkie dzia ania wymagaj  pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków w Gda sku na prowadzenie prac przy obiekcie zabytkowym.  

 6.2  Na terenie zespo u dworsko-parkowego zlokalizowany jest budynek 
o warto ciach historyczno-kulturowych oznaczony graficznie na rysunku 
planu (rz dcówka). Ochronie podlega historyczna bry a budynku, kszta t
dachu, detal architektoniczny, forma architektoniczna (w tym wielko
i kszta t otworów drzwiowych i okiennych wraz z podzia em stolarki), 
materia y budowlane i kolorystyka. Dopuszcza si  renowacj , adaptacj
i modernizacj  pod warunkiem zachowania w/w form podlegaj cych 
ochronie.  
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 6.3  Obiekty dysharmonijne oznaczone graficznie na rysunku planu nale y
podda  zabiegom rekompozycji, dostosowuj c do istniej cego zespo u
dworsko-parkowego. 

 6.4  W obr bie znajduje si  strefa ochrony archeologicznej ( lad osadnictwa – 
wczesne i pó ne redniowiecze) – oznaczona graficznie na rysunku planu. 
Wszelkie dzia ania podlegaj  uzgodnieniu z Pomorskim Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków na podstawie opinii Muzeum Archeologicznego 
w Gda sku.  

7. WYMAGANIA WYNIKAJ CE Z POTRZEB KSZTA TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 
  Dopuszcza si  lokalizacj  obiektów i urz dze  oraz wydzielanie terenów 

o funkcji publicznej z zakresu infrastruktury technicznej  
i drogowej oraz ogólnodost pnej zieleni urz dzonej i zbiorników 
retencyjnych.  

8. PARAMETRY I WSKA NIKI KSZTA TOWANIA ZABUDOWY 
  Nie ustala si .
9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ CYCH

OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE ODR BNYCH ZAPISÓW 

Poz. 1078

  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. 16m 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  z zarz dc  sieci. 

10. SZCZEGÓ OWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIA U NIERUCHOMO CI
 10.1  Zakaz dalszych podzia ów geodezyjnych.  
 10.2  Inwestor jest zobowi zany d y  do przywrócenia historycznych granic. 

Dopuszcza si  regulacj  w zakresie wydzielenia oraz zmiany granic funkcji 
terenu dla potrzeb infrastruktury technicznej uzbrojenia (sieci, 
przepompownie, stacje transformatorowe, osadniki itp.) i dróg 
o parametrach wynikaj cych z technologii i przepisów szczegó owych . 
Wszelkie zmiany w podziale nieruchomo ci nale y uzgodni  z w a ciwym 
Konserwatorem Zabytków.  

11. SZCZEGÓ OWE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW  
  W strefie dopuszcza si  lokalizacj  urz dze  i obiektów infrastruktury 

technicznej.  
12. KOMUNIKACJA 
 12.1  Dojazd z drogi dojazdowej.  
 12.2  Istniej cy historyczny zjazd z drogi wojewódzkiej nr 224 do zachowania.  
13. INFRASTRUKTURA 
 Woda: 1) Z wodoci gu gminnego. 

 2) woda do celów przeciwpo arowych – zapewni  odpowiedni
ilo  wody do zewn trznego gaszenia po aru zgodnie 
z rozporz dzeniem Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji 
z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie przeciwpo arowego 
zaopatrzenia w wod  oraz dróg po arowych (Dz.U.Nr 121 poz. 1139 
z 2003r.) 

cieki sanitarne cieki 
sanitarne 

Do wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. 

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. 
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 Ogrzewanie: 1) Systemem indywidualnym lub zbiorowym w oparciu 
o nieemisyjne lub niskoemisyjne ród a ciep a.
 2) Mo liwo  ogrzewania w oparciu o sie  gazu ziemnego 
(niewielka uci liwo  dla rodowiska). Gazyfikacja tego terenu 
mo e by  realizowana na wnioski zainteresowanych mieszka ców
i przedsi biorców po przeprowadzeniu analiz techniczno-
ekonomicznych uzasadniaj cych dan  inwestycj .

 Energetyka: Z sieci energetycznej, na warunkach gestora sieci. 
 Utylizacja odpadów 

sta ych:
Wywóz przez specjalistyczne przedsi biorstwa na wysypisko 
mieci, z którego korzysta gmina. Gospodarka odpadami winna by

prowadzona zgodnie z obowi zuj cymi wymaganiami przepisów 
prawnych, w tym w szczególno ci z ustaw  o odpadach. 

Poz. 1078

 Linie telekomunikacyjne: 1) Nale y projektowa  jako podziemne z rozprowadzeniem 
w terenach przeznaczonych pod ci gi komunikacyjne.  
 2) Dopuszcza si  lokalizacj  sieci i urz dze  infrastruktury 
telekomunikacyjnej na terenach przeznaczonych pod zabudow .
 3) W przypadku kolizji projektowanych obiektów z istniej cymi 
urz dzeniami telekomunikacyjnymi nale y je przebudowa
i dostosowa  do projektowanego zagospodarowania 
przestrzennego zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, normami 
i warunkami przebudowy. Ca o  kosztów zwi zanych
z przebudow  i zabezpieczeniem istniej cych urz dze
telekomunikacyjnych ponosi inwestor.  
 4) uzyskanie warunków technicznych od dysponenta sieci nast pi
na etapie projektu budowlanego. 

14. SPOSÓB TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ DZANIA I U YTKOWANIA
  Nie ustala si
15. STAWKA PROCENTOWA  
  0,001 % 
16. INNE USTALENIA 

16.1 Dopuszcza si  funkcj  mieszkaniow  jako funkcj  towarzysz c  funkcji 
wiod cej zwi zan  z dozorem lub zarz dem nieruchomo ci. 

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

16.3 Emisja ha asu zwi zana z obs uga komunikacyjn  nie mo e powodowa
przekrocze  standardów jako ci rodowiska na terenach chronionych 
akustycznie. Zaleca si  wprowadzenie zieleni izolacyjno-krajobrazowej 
wzmocnionej zabezpieczeniami technicznymi od strony w z a autostrady A1 
oraz uzupe nienie drzewostanu od strony drogi wojewódzkiej 224. 

1. KARTA TERENU Nr 2 wie  Stanis awie 1/918-07-07/IIPP 
2. PRZEZNACZNIE TERENU  
 U  tereny zabudowy us ugowej  
3. Nr STREFY  2.U  3.U    
 POWIERZCHNIA  1,31 ha  1,49 ha    
4. ZASADY OCHRONY I KSZTA TOWANIA ADU PRZESTRZENNEGO 
  Obszar stanowi zabytkowe zaplecze gospodarcze tzw. majdan zespo u

dworsko-parkowego. Ze wzgl du na bliskie s siedztwo z za o eniem
dworsko-parkowym wszelkie dzia ania inwestycyjne nale y realizowa
zgodnie z zasadami doktryny konserwacji zabytków i ochrony dziedzictwa 
kulturowego. 

ZASADY OCHRONY RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 5.
5.1  Ochronie podlegaj  wszelkie naturalne elementy rodowiska

przyrodniczego: rze ba terenu, cieki wodne powierzchniowe i podziemne 
oraz ziele . 5.1.1. Zakazuje si  wykonywanie robót makroniwelacji terenu. 
Nale y ograniczy  rozmiary placów budów, aby zminimalizowa
przekszta cenia wierzchniej warstwy litosfery. Z miejsca wykopu aktywnej 
biologicznie warstwy gleby nale y wykorzysta  j  do kszta towanie terenów 
zieleni przyobiektowej. 
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5.1.2. Bezwzgl dnie nale y zapewni  spójny system przep ywu wód 
powierzchniowych i gruntowych w powi zaniu z terenami przyleg ymi,
dotyczy to np. systemów cieków powierzchniowych, podziemnych, 
drenarskich, itp. 
Ochronie podlegaj  wszelkie naturalne elementy rodowiska
przyrodniczego: rze ba terenu, cieki wodne powierzchniowe i podziemne 
oraz ziele . 5.1.4. Istniej ca ziele  oraz zabytkowe elementy bezwzgl dnie
nale y zachowa . Ewentualna ich likwidacja lub zmiana musi uzyska  zgod
w a ciwego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

Poz. 1078

5.2  Wszelkie dzia ania realizowane w strefie podlegaj  uprzednio uzgodnieniu 
z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.  

5.3  Nale y zapewni  minimalny obszar powierzchni biologicznie czynnej – 20%
 5.4  Inwestor jest zobowi zany bezwzgl dnie ograniczy  zasi g uci liwo ci dla 

rodowiska prowadzonej dzia alno ci gospodarczej do granic w asno ci 
obszaru, do którego inwestor posiada tytu  prawny, a znajduj ce si  w nim 
pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, winny by  wyposa one
w techniczne rodki ochrony przed tymi uci liwo ciami.  

 5.5  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) 
 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

 6.1  Obszar znajduje si  w obr bie strefy bezpo redniej ochrony 
konserwatorskiej zespo u starego folwarku. Ochronie podlega historyczny 
uk ad, historyczne obiekty. Ochronie podlega starodrzew i historyczne formy 
zieleni oraz ma a architektura zwi zana z zespo em i jego funkcj . Wszelkie 
inwestycje wymagaj  uzgodnienia z w a ciwym terenowo Konserwatorem 
Zabytków.  

 6.2  Na terenie zespo u starego folwarku zlokalizowane s  obiekty i budynki 
o warto ciach historyczno-kulturowych oznaczone graficznie na rysunku 
planu (cztery murowane budynki magazynowe, inwentarskie, i mieszkalne 
oraz budynek drewnianej stodo y). Ochronie podlega historyczna bry a
budynku, kszta t dachu, detal architektoniczny, forma architektoniczna (w 
tym wielko  i kszta t otworów drzwiowych i okiennych wraz z podzia em
stolarki), materia y budowlane i kolorystyka. Dopuszcza si  renowacj ,
adaptacj  i modernizacj  pod warunkiem zachowania w/w form 
podlegaj cych ochronie.

 6.3  Now  zabudow  oraz rewaloryzacj  i rekompozycj  istniej cej zabudowy 
realizowa  na zasadzie dostosowania do istniej cego zespo u dworsko-
parkowego.  

7. WYMAGANIA WYNIKAJ CE Z POTRZEB KSZTA TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 
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  Dopuszcza si  lokalizacj  obiektów i urz dze  oraz wydzielanie terenów 
o funkcji publicznej z zakresu infrastruktury technicznej  
i drogowej oraz ogólnodost pnej zieleni urz dzonej i zbiorników 
retencyjnych.  

8. PARAMETRY I WSKA NIKI KSZTA TOWANIA ZABUDOWY 
  Nie ustala si .

Poz. 1078

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

  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  z zarz dc  sieci. 

10. SZCZEGÓ OWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIA U NIERUCHOMO CI
 10.1  Zakaz dalszych podzia ów geodezyjnych.  
 10.2  Inwestor jest zobowi zany d y  do przywrócenia historycznych granic. 

Dopuszcza si  regulacj  w zakresie wydzielenia oraz zmiany granic funkcji 
terenu dla potrzeb infrastruktury technicznej uzbrojenia (sieci, 
przepompownie, stacje transformatorowe, osadniki itp.) i dróg 
o parametrach wynikaj cych z technologii i przepisów szczegó owych . 
Wszelkie zmiany w podziale nieruchomo ci nale y uzgodni  z w a ciwym 
Konserwatorem Zabytków.  

11. SZCZEGÓ OWE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW  
 11.1  W strefie dopuszcza si  lokalizacj  urz dze  i obiektów infrastruktury 

technicznej.  
 11.2  Projektowane obiekty budowlane przy drodze wojewódzkiej nr 224 nie 

zwi zane z gospodark  drogow  powinny by  usytuowane w odleg o ci co 
najmniej 8m od zewn trznej kraw dzi jezdni.

 11.3  W strefie 2.U wprowadzi  pas zieleni izolacyjnej wzd u  drogi 01.KD zgodnie 
z rysunkiem planu.  

12. KOMUNIKACJA 
 12.1  Dojazd z drogi dojazdowej.  
 12.2  Dopuszcza si  zjazd z drogi wojewódzkiej na warunkach i w uzgodnieniu 

z Zarz dc  drogi  
 12.3  W granicach w asno ci nale y zapewni  miejsca parkingowe w ilo ci: 

 - min. 1 miejsca postojowe / 50 m2 pow. u ytkowej us ug
 - min. 1 miejsce postojowe / 5 zatrudnionych 

13. INFRASTRUKTURA 
 Woda: 1) Z wodoci gu gminnego. 

 2) woda do celów przeciwpo arowych – zapewni  odpowiedni
ilo  wody do zewn trznego gaszenia po aru zgodnie 
z rozporz dzeniem Ministra Spraw Wewn trznych 
i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie 
przeciwpo arowego zaopatrzenia w wod  oraz dróg 
po arowych (Dz.U.Nr 121 poz. 1139 z 2003r.) 

cieki sanitarne cieki 
sanitarne 

Do wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. 

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. 
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 Ogrzewanie: 1) Systemem indywidualnym lub zbiorowym w oparciu 
o nieemisyjne lub niskoemisyjne ród a ciep a.
 2) Mo liwo  ogrzewania w oparciu o sie  gazu ziemnego 
(niewielka uci liwo  dla rodowiska). Gazyfikacja tego terenu 
mo e by  realizowana na wnioski zainteresowanych 
mieszka ców i przedsi biorców po przeprowadzeniu analiz 
techniczno-ekonomicznych uzasadniaj cych dan  inwestycj .

 Energetyka: Z sieci energetycznej, na warunkach gestora sieci. 
 Utylizacja odpadów sta ych: Wywóz przez specjalistyczne przedsi biorstwa na wysypisko 

mieci, z którego korzysta gmina. 
 Gospodarka odpadami winna by  prowadzona zgodnie 
z obowi zuj cymi wymaganiami przepisów prawnych, w tym 
w szczególno ci z ustaw  o odpadach. 

 Linie telekomunikacyjne: 1) Nale y projektowa  jako podziemne z rozprowadzeniem 
w terenach przeznaczonych pod ci gi komunikacyjne.  
 2) Dopuszcza si  lokalizacj  sieci i urz dze  infrastruktury 
telekomunikacyjnej na terenach przeznaczonych pod zabudow .
 3) W przypadku kolizji projektowanych obiektów z istniej cymi 
urz dzeniami telekomunikacyjnymi nale y je przebudowa
i dostosowa  do projektowanego zagospodarowania 
przestrzennego zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, normami 
i warunkami przebudowy. Ca o  kosztów zwi zanych
z przebudow  i zabezpieczeniem istniej cych urz dze
telekomunikacyjnych ponosi inwestor.  
 4) uzyskanie warunków technicznych od dysponenta sieci 
nast pi na etapie projektu budowlanego. 

14. SPOSÓB TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ DZANIA I U YTKOWANIA
  Nie ustala si
15. STAWKA PROCENTOWA  
  30,0 % 
16. INNE USTALENIA 

16.1 Dopuszcza si  funkcj  mieszkaniow  jako funkcj  towarzysz c  funkcji 
wiod cej zwi zan  z dozorem lub zarz dem nieruchomo ci. 

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

16.3 Emisja ha asu zwi zana z obs uga komunikacyjn  nie mo e powodowa
przekrocze  standardów jako ci rodowiska na terenach chronionych 
akustycznie. Zaleca si  wprowadzenie zieleni izolacyjno-krajobrazowej 
wzmocnionej zabezpieczeniami technicznymi od strony w z a autostrady A1 
oraz uzupe nienie drzewostanu od strony drogi wojewódzkiej 224. 

1. KARTA TERENU Nr 3 wie  Stanis awie 1/918-07-07/IIPP 
2. PRZEZNACZNIE TERENU  
 U,P,WS  tereny zabudowy us ugowej, rzemios a, produkcji oraz sk adów i magazynów 

z terenami wód powierzchniowych ródl dowych.  
3. Nr STREFY  4.U,P,WS     
 POWIERZCHNIA  12,01 ha     
4. ZASADY OCHRONY I KSZTA TOWANIA ADU PRZESTRZENNEGO 
 4.1 Obszar jest cz ciowo zabudowany substandardowo popegierowsk

zabudow  gospodarcz
 4.2 Obszar bezpo rednio przylega do zabytkowego zespo u folwarku 

Stanis awie. Wszelkie dzia ania inwestycyjne realizowa  na zasadzie 
harmonii i dobrego s siedztwa z za o eniem folwarcznym. 

 4.3 Przed podj ciem dzia a  inwestycyjnych nale y opracowa  projekt 
zagospodarowania dla ca ej strefy. Zabudow  kszta towa  w nawi zaniu do 
historycznych uk adów za o e  folwarcznych, zachowuj c kierunki 
równoleg e b d  prostopad e do drogi wojewódzkiej. 
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ZASADY OCHRONY RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 
5.1  Ochronie podlegaj  wszelkie naturalne elementy rodowiska przyrodniczego: 

koryto i brzegi rzeki Turzyca, rze ba terenu, cieki wodne powierzchniowe 
i podziemne. 5.1.1. Zabrania si  grodzenia terenu przyleg ego do rzeki 
w odleg o ci mniejszej ni  1,5m od brzegu rzeki, a tak e zakazywania lub 
uniemo liwiania przechodzenia przez ten obszar. 
5.1.2. Nale y umo liwi  dost p do rzeki na potrzeby robót hydrotechnicznych 
zwi zanych z utrzymaniem wód. 
5.1.3. Zakazuje si  wykonywanie robót makroniwelacji terenu. Nale y
ograniczy  rozmiary placów budów, aby zminimalizowa  przekszta cenia 
wierzchniej warstwy litosfery. Z miejsca wykopu aktywnej biologicznie 
warstwy gleby nale y wykorzysta  j  do kszta towanie terenów zieleni 
przyobiektowej. 
5.1.4. Bezwzgl dnie nale y zapewni  spójny system przep ywu wód 
powierzchniowych i gruntowych w powi zaniu z terenami przyleg ymi,
dotyczy to np. systemów cieków powierzchniowych, podziemnych, 
drenarskich, itp. 
Ochronie podlegaj  wszelkie naturalne elementy rodowiska przyrodniczego: 
koryto i brzegi rzeki Turzyca, rze ba terenu, cieki wodne powierzchniowe 
i podziemne. 5.1.6. Istniej c  ziele  nale y zachowa . Ewentualna likwidacja 
lub zmiana musi uzyska  zgod  Urz du Gminy. 
5.1.7. Zaleca si  wprowadzenie obudowy biologicznej rzeki Turzycy dla 
ograniczenia sp ywu zanieczyszcze  oraz odtworzenie naturalnego korytarza 
ekologicznego 

5.

5.2  Nale y zapewni  minimalny obszar powierzchni biologicznie czynnej 40%  
 5.3  Wyklucza si  lokalizacj  inwestycji mog cych znacz co oddzia ywa  na 

rodowisko wymienionych w §2 i w §3 pkt. 4, 6, 8, 9, 38, 41, 42, 69, 71, 84, 88 
i 92 Rozporz dzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie 
okre lenia rodzajów przedsi wzi  mog cych znacz co oddzia ywa  na 
rodowisko oraz szczegó owych uwarunkowa  zwi zanych

z kwalifikowaniem przedsi wzi cia do sporz dzenia raportu o oddzia ywaniu 
na rodowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573).  

 5.4  Inwestor jest zobowi zany bezwzgl dnie ograniczy  zasi g uci liwo ci dla 
rodowiska prowadzonej dzia alno ci gospodarczej do granic w asno ci 

obszaru, do którego inwestor posiada tytu  prawny, a znajduj ce si  w nim 
pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, winny by  wyposa one
w techniczne rodki ochrony przed tymi uci liwo ciami.  

 5.5  W przypadku zlokalizowania zabudowy z przeznaczeniem na pobyt ludzi 
w strefie oddzia ywania ha asu i innych uci liwo ci z tytu u s siedztwa 
autostrady ochrona przed ww. uci liwo ciami nale y do zada  w asnych 
Inwestora i jego nast pców prawnych zgodnie z warunkami okre lonymi
w przepisach szczegó owych dotycz cych dopuszczalnego poziomu ha asu.

 5.6  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) 

5.1.5. Należy zapewnić naturalny odpływ wód opadowych w sposób chroniący 
teren przed erozją i zaleganiem wód opadowych.
5.1.6. Istniej c  ziele  nale y zachowa . Ewentualna likwidacja 
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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

 6.1  Obszar znajduje si  w obr bie strefy ochrony ekspozycji wsi i zespo u
dworsko-parkowego z folwarkiem Stanis awie. Ograniczeniu winny podlega
gabaryty nowych budynków do max. wysoko ci nie przekraczaj cej 
wysoko ci budynku spichlerza zamykaj cego od zachodu zespó  folwarku, 
za  ukszta towanie zabudowy winno wynika  z kontynuacji tradycji 
gospodarczej zabudowy folwarcznej na tym terenie okre lonych szczegó owo 
w pkt. 4.3 i 8.0. Wszelkie inwestycje wymagaj  uzgodnienia z w a ciwym 
terenowo Konserwatorem Zabytków  

 6.2  Na terenie obszaru znajduje si  strefa ochrony archeologicznej (punkt 
osadnictwa – wczesne i pó ne redniowiecze) – oznaczona graficznie na 
rysunku planu. Wszelkie dzia ania podlegaj  uzgodnieniu z Pomorskim 
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków na podstawie opinii Muzeum 
Archeologicznego w Gda sku. 

7. WYMAGANIA WYNIKAJ CE Z POTRZEB KSZTA TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 
  Dopuszcza si  lokalizacj  obiektów i urz dze  oraz wydzielanie terenów 

o funkcji publicznej z zakresu infrastruktury technicznej  
i drogowej oraz ogólnodost pnej zieleni urz dzonej i zbiorników 
retencyjnych.  

8. PARAMETRY I WSKA NIKI KSZTA TOWANIA ZABUDOWY 
 8.1 Wysoko  dla 

zabudowy o funkcji 
wiod cej:

max. 3 kondygnacje nadziemne; 
 Wysoko  zabudowy do 12m (nie dotyczy 
elementów in yniersko - technologicznych 
i reklamowych). 
 Dopuszcza si  1 obiekt budowlany o wysoko ci 
15,5m, oznaczony graficznie na rysunku planu. 

8.2 Pow. zabudowy: Max. 30% pow. pokrycia dzia ki. 
8.3 Dachy Nie okre la si
8.4 Kszta towanie 

formyKszta towanie
formy 

Zabudow  kszta towa  na rzutach prostok tów

8.5 Zabudowa o funkcji 
towarzysz cej:

Dopuszcza si  ró ne formy zabudowy towarzysz cej
i technologicznej zwi zanej z funkcj  wiod c .

8.6 Ma a architektura: Dopuszcza si  realizacj  ma ej architektury zwi zanej
z funkcj  wiod c .

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

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

  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. 20m dla linii WN, min. 16m 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  z zarz dc  sieci. 

10. SZCZEGÓ OWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIA U NIERUCHOMO CI
 10.1  Dopuszcza si  podzia  terenu na dzia ki o powierzchni wynikaj cej 

z programu i technologii lokalizowanej inwestycji.  
 10.2  Dopuszcza si  regulacj  granic oraz zmian  granic funkcji terenu dla potrzeb 

infrastruktury techn. uzbrojenia i dróg (sieci, przepompownie, stacje 
transformatorowe, osadniki itp.) o parametrach wynikaj cych z technologii 
i przepisów szczegó owych.

Poz. 1078
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11. SZCZEGÓ OWE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW  
 11.1  Obiekty budowlane przy autostradzie powinny by  usytuowane w odleg o ci

od zewn trznej kraw dzi jezdni min. 50m w uzgodnieniu z Zarz dc  drogi.
 11.2  Projektowane obiekty budowlane przy drodze wojewódzkiej nr 224 nie 

zwi zane z gospodark  drogow  powinny by  usytuowane w odleg o ci co 
najmniej 8m od zewn trznej kraw dzi jezdni.

12. KOMUNIKACJA 
 12.1  Dojazd z istniej cych i projektowanych dróg dojazdowych.  
 12.2  Dopuszcza si  zjazd z drogi wojewódzkiej na warunkach i w uzgodnieniu 

z Zarz dc  drogi  
 12.3  W granicach w asno ci nale y zapewni  w zale no ci od funkcji miejsca 

parkingowe w ilo ci: 
 - min. 4 miejsca postojowe / 100 m2 pow. u ytkowej us ug (nie dotyczy 
powierzchni magazynowych i produkcyjnych). 
 - min. 1 miejsce postojowe / 4 miejsca konsumenckie 
 - min. 1 miejsce postojowe / 5 zatrudnionych 

13. INFRASTRUKTURA 
 Woda: 1) Z wodoci gu gminnego.  

 2) woda do celów przeciwpo arowych – zapewni
odpowiedni  ilo  wody do zewn trznego gaszenia 
po aru zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Spraw 
Wewn trznych i Administracji z dnia 16 czerwca 
2003r. w sprawie przeciwpo arowego zaopatrzenia 
w wod  oraz dróg po arowych (Dz.U.Nr 121 poz. 
1139 z 2003r.) 

cieki sanitarne cieki sanitarne Do wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. 
cieki deszczowe :  Wody opadowe z powierzchni utwardzonych (drogi, 

parkingi, place manewrowe) musz  by
podczyszczone w stopniu okre lonym w przepisach 
szczegó owych. Odprowadzenie wód deszczowych 
do systemu kanalizacji deszczowej lub pobliskich 
cieków powierzchniowych lub na teren w granicach 
w asno ci, z zastosowaniem do ów ch onnych lub 
zbiorników retencyjnych, pod warunkiem uzyskania 
stosownych pozwole  wodno – prawnych. 

 Ogrzewanie: 1) Systemem indywidualnym lub zbiorowym 
w oparciu o nieemisyjne lub niskoemisyjne ród a
ciep a. Zaleca si  stosowanie odnawialnych róde
energii cieplnej. 
 2) Mo liwo  ogrzewania w oparciu o sie  gazu 
ziemnego (niewielka uci liwo  dla rodowiska).
Gazyfikacja tego terenu mo e by  realizowana na 
wnioski zainteresowanych mieszka ców
i przedsi biorców po przeprowadzeniu analiz 
techniczno-ekonomicznych uzasadniaj cych dan
inwestycj .

 Energetyka: Z sieci energetycznej, na warunkach gestora sieci. 
 Utylizacja odpadów sta ych: Wywóz przez specjalistyczne przedsi biorstwa na 

wysypisko mieci, z którego korzysta gmina. 
Gospodarka odpadami winna by  prowadzona 
zgodnie z obowi zuj cymi wymaganiami przepisów 
prawnych, w tym w szczególno ci z ustaw
o odpadach. 

 Linie telekomunikacyjne: 1) Nale y projektowa  jako podziemne 
z rozprowadzeniem w terenach przeznaczonych pod 
ci gi komunikacyjne.  
 2) Dopuszcza si  lokalizacj  sieci i urz dze
infrastruktury telekomunikacyjnej na terenach 
przeznaczonych pod zabudow .

Poz. 1078
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p y p
 3) W przypadku kolizji projektowanych obiektów 
z istniej cymi urz dzeniami telekomunikacyjnymi 
nale y je przebudowa  i dostosowa  do 
projektowanego zagospodarowania przestrzennego 
zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, normami 
i warunkami przebudowy. Ca o  kosztów 
zwi zanych z przebudow  i zabezpieczeniem 
istniej cych urz dze  telekomunikacyjnych ponosi 
inwestor.
 4) uzyskanie warunków technicznych od 
dysponenta sieci nast pi na etapie projektu 
budowlanego. 

14. SPOSÓB TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ DZANIA I U YTKOWANIA
  Nie ustala si
15. STAWKA PROCENTOWA  
  30,0 % 
16. INNE USTALENIA 

16.1 Now  zabudow  mo na realizowa  pod warunkiem spe nienia parametrów 
akustycznych, okre lonych w Rozporz dzeniu Ministra rodowiska 
w sprawie dopuszczalnych poziomów ha asu w rodowisku. Emisja ha asu 
zwi zana z obs uga komunikacyjn  nie mo e powodowa  przekrocze
standardów jako ci rodowiska na terenach chronionych akustycznie. Zaleca 
si  wprowadzenie zieleni izolacyjno-krajobrazowej wzmocnionej 
zabezpieczeniami technicznymi od strony w z a autostrady A1 oraz 
uzupe nienie drzewostanu od strony drogi wojewódzkiej 224. 

16.2 Dopuszcza si  funkcj  mieszkaniow  jako funkcj  towarzysz c  funkcji 
wiod cej zwi zan  z dozorem lub zarz dem nieruchomo ci. 

16.3 Dopuszcza si  lokalizacj  obiektów handlowych o powierzchni sprzeda y
powy ej 400m˛.

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

1. KARTA TERENU 
Nr 4 

wie  Stanis awie 1/918-07-07/IIPP 

Poz. 1078

2. PRZEZNACZNIE TERENU  
 R, WS  tereny rolnicze z terenami wód powierzchniowych ródl dowych tereny 

rolnicze z terenami wód powierzchniowych ródl dowych
3. Nr STREFY  5.R,WS     
 POWIERZCHNIA  6,15 ha    

ZASADY OCHRONY I KSZTA TOWANIA ADU PRZESTRZENNEGO 
4.1  Teren rolny, oraz wody powierzchniowe ródl dowe w swojej istocie 

stanowi  warto  przyrodnicz , któr  nale y u ytkowa  przestrzegaj c zasad 
z zakresu ochrony rodowiska naturalnego.  

4.

4.2  Naturalny niezabudowany krajobraz pól i k stanowi cenn  ekspozycj  dla 
rodowiska kulturowego uk adu zabytkowego zespo u dworsko – parkowego 

Stanis awie  
ZASADY OCHRONY RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 
5.1  Wszelkie cieki, oczka oraz zbiorniki wodne podlegaj  ochronie, konserwacji 

i udro nieniu z zapewnieniem nienaruszalnego przep ywu wód.  
5.2  W obszarze strefy przep ywa rzeka Turzyca, zabrania si  grodzenia terenu 

przyleg ego do rzeki w odleg o ci mniejszej ni  1,5m od brzegu rzeki.  
5.3  W a ciciel nieruchomo ci przyleg ej do rzeki jest obowi zany umo liwi

dost p do rzeki na potrzeby wykonywania robót zwi zanych z utrzymaniem 
wód.

5.4  W strefie dopuszcza si  lokalizacj  obiektów in ynieryjnych oraz przebieg 
infrastruktury technicznej z poszanowaniem istniej cych uwarunkowa
rodowiskowych.  

5.

2
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y
5.5  W gospodarce rolniczej nale y przestrzega  zasad z zakresu biotechniki 

zapewniaj c: 
 1) wydolno rodowiska naturalnego 
 2) odnawialno  zasobów przyrodniczych 
 3) trwa o wiata ro linnego i zwierz cego
4) ró norodno , indywidualno  i pi kno przyrody i krajobrazu  

5.6  Inwestor jest zobowi zany chroni  i zabezpieczy  przed zniszczeniem 
torfowiska, oczka wodne, zadrzewienia ródpolne, przydro ne i nadwodne.

 5.7  Zaleca si  wprowadzenie obudowy biologicznej rzeki Turzycy dla 
ograniczenia sp ywu zanieczyszcze  oraz odtworzenie naturalnego korytarza 
ekologicznego 

 5.8  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) 
 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). 

ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY 
WSPÓ CZESNEJ

6.

6.1  Teren le cy w otoczeniu zabytkowego zespo u dworsko-parkowego 
Stanis awie stanowi obszar buforowy wy czony spod zabudowy.  

 6.2  Na terenie obszaru znajduj  si  dwie strefy ochrony archeologicznej ( lad
osadnictwa – wczesne i pó ne redniowiecze oraz lad osadnictwa – obiekt 
wielokulturowy) – oznaczone graficznie na rysunku planu. Wszelkie dzia ania
podlegaj  uzgodnieniu z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem 
Zabytków na podstawie opinii Muzeum Archeologicznego w Gda sku.  

7. WYMAGANIA WYNIKAJ CE Z POTRZEB KSZTA TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 
  Dopuszcza si  lokalizacj  obiektów i urz dze  oraz wydzielanie terenów 

o funkcji publicznej z zakresu infrastruktury technicznej i drogowej.  
PARAMETRY I WSKA NIKI KSZTA TOWANIA ZABUDOWY 8.
 Zakaz realizacji wszelkich form zabudowy z wy czeniem realizacji inwestycji 

celu publicznego z zakresu infrastruktury technicznej.(np. sieci, 
przepompownie, stacje transformatorowe itp.) i drogowej. 

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

  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  z zarz dc  sieci. 
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1. KARTA TERENU Nr 5 wie  Stanis awie 1/918-07-07/IIPP 
2. PRZEZNACZNIE TERENU  
 KD  tereny dróg dojazdowych tereny dróg dojazdowych  
3. Nr STREFY  01.KD      
 POWIERZCHNIA  0,61 ha     

ZASADY OCHRONY I KSZTA TOWANIA ADU PRZESTRZENNEGO 4.
 nie dotyczy 
ZASADY OCHRONY RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 
5.1  Inwestor jest zobowi zany do zapewnienia spójnego systemu 

gospodarki wodami gruntowymi i powierzchniowymi (np. wykonanie 
drena u, melioracji, itp.) bior c pod uwag  warunkowania 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.  

ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY 
WSPÓ CZESNEJ

6.

6.1  Cz  obszaru znajduje si  w obr bie strefy bezpo redniej ochrony 
konserwatorskiej zespo u starego folwarku Stanis awie. Wszelkie 
inwestycje wymagaj  uzgodnienia z w a ciwym terenowo 
Konserwatorem Zabytków. 

Poz. 1078

SZCZEGÓ OWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIA U NIERUCHOMO CI
10.1  Zakaz dalszych podzia ów geodezyjnych. 

10.

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

SZCZEGÓ OWE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW  11.
 Ochronie podlega istniej ca rze ba terenu. 
KOMUNIKACJA12.
 Dojazd z drogi dojazdowej.  
INFRASTRUKTURA 13.
 Dopuszcza si  dzia ania z zakresu melioracji terenów rolnych pod warunkiem 

zapewnienia spójno ci systemu drena owego ca ego obszaru. 
14. SPOSÓB TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ DZANIA I U YTKOWANIA
  Nie ustala si .
15. STAWKA PROCENTOWA 
  0,001 % 

INNE USTALENIA PLANU 16.
 Zakaz lokalizowania masztów telefonii komórkowej oraz wiatraków 

wytwarzaj cych pr d.
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 6.2  Cz  obszaru znajduje si  w otoczeniu zabytkowego zespo u dworsko-
parkowego Stanis awie, który stanowi obszar buforowy wy czony 
spod zabudowy. 

7. WYMAGANIA WYNIKAJ CE Z POTRZEB KSZTA TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 
  Dopuszcza si  lokalizacj  obiektów i urz dze  oraz wydzielanie terenów 

o funkcji publicznej z zakresu infrastruktury technicznej i drogowej.  
PARAMETRY I WSKA NIKI KSZTA TOWANIA ZABUDOWY 8.
 Zakaz zabudowy poza obiektami i urz dzeniami okre lonymi w pkt. 7. 

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

  Nie ustala si
SZCZEGÓ OWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIA U NIERUCHOMO CI10.
 Nie okre la si
SZCZEGÓ OWE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW  

1.szeroko  w liniach rozgraniczaj cych: - 12m i 8m (si gacz), wg 
rysunku planu; nie dotyczy naro nych ci
2.parametry jezdni: – jezdnia 2 x 2,5m  
3. W obr bie projektowanych linii rozgraniczaj cych dopuszcza si
lokalizacj  wszelkich rodzajów infrastruktury technicznej.  
4. Przebieg i lokalizacj  sieci, obiektów i urz dze  in ynierskich nale y
podporz dkowa  obowi zuj cym przepisom szczegó owym oraz 
uzgodni  z zarz dcami lub w a cicielami.  

11.

5. Dopuszcza si  miejscowe zaw enia parametrów okre lonych w pkt.: 
1, 2 na terenach zainwestowanych w zale no ci od lokalnych 
warunków.  

KOMUNIKACJA12.
 Drogi dojazdowe wchodz  w sk ad istniej cego i projektowanego 

uk adu dróg publicznych.  
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 
  0,001 % 
16. INNE USTALENIA PLANU 
  Nie ustala si

Rozdział 4
Stwierdzenie zgodności planu ze studium

§ 8

  Stwierdza się zgodność Miejscowego Planu Zago-
spodarowania Przestrzennego z polityką przestrzenną 
Gminy, określoną w Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tczew, zatwier-
dzonego Uchwałą Nr XXI/210/2000 Rady Gminy Tczew 
z dn. 28 grudnia 2000 r. zmienionego Uchwałami Rady 
Gminy Tczew Nr XXVII/440/2005 z dn. 25 lutego 2005 r., 
Nr XXVIII/447/2005 z dn. 30 marca 2005 r., XLVI/635/06 
z dnia 25 października 2006 r., Nr XIX/178/2008 z dnia 
04.06.2008 r.

Rozdział 5
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 6
Postanowienia końcowe

§ 10

  Zobowiązuje się Wójta Gminy Tczew do:
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 Tczew.

3. Publikacji niniejszej uchwały wraz z częścią grafi czną 
na stronie internetowej Urzędu Gminy Tczew.

§ 11

  Zobowiązuje się Wójta Gminy Tczew do umożliwienia 

Poz. 1078
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zainteresowanym osobom wglądu do dokumentów przed-
stawiających plan oraz wydawanie z tych dokumentów, 
na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów 
i wypisów z planu, zgodnie z art. 30 ust. 1 wymienionej 
ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym

§ 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

Krzysztof Jonaczyk

1) zmiany w ustawie: z 2004 roku Dz. U. Nr 6, póz, 41, Dz. U. Nr 
141, poz. 1492 z 2005 roku Dz. U. Nr 1 13, poz. 954, Dz. U. Nr 
1 30, poz. 1 087, z 2006 roku Dz. U. Nr 45, poz. 3 1 9, Dz. U. Nr 
225, poz. 1 635, z 2007 roku Dz. U. Nr 127, po, 880.

Poz. 1078

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXVIII/334/2010
Rady Gminy Tczew
z dnia 3 marca 2010 r.
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXXVIII/334/2010
Rady Gminy Tczew
z dnia 3 marca 2010 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 miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru na terenie wsi Stanisławie, 

gmina Tczew

1. Bilans terenu infrastruktury technicznej wraz wykazem 
nakładów inwestycyjnych uzbrojenia terenu

Poz. 1078, 1079

Ogó em warto
(tys. z )

Lp Opis infrastruktury Ilo
m2/mb

Cena jedn.
(tys. z )

projekt

1. drogi projektowane  
 01.KD 

547 0,24 131,28 

2. drogi - o wietlenie  
 01.KD 

547 0,24 131,28 

3. sie  kanalizacji sanitarnej – projektowana  
 01.KD 

547 0,45 246,15 

4. sie  wodoci gowa – projektowana  
 01.KD 

547 0,35 191,45 

5. Sie  kanalizacji deszczowej – projektowana 
 01.KD 

547 0,47 257,09 

SUMA 957,25
1079

2. Rozstrzygniecie o sposobie realizacji zapisanych w 
planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które nalezą do zadań własnych gminy oraz zasad ich 
fi nansowania

 Przedmiotem opracowania jest miejscowy plan zago-
spodarowania przestrzennego dla obszaru na terenie wsi 
Stanisławie, gmina Tczew. Szacunkowy koszt nakładów 
inwestycyjnych uzbrojenia terenu przytoczono powyżej, 
według tabeli. Finansowanie infrastruktury technicznej 
gmina realizuje w oparciu o każdorocznie uchwalony 
budżet obejmujący wysokość i przedmiot fi nansowania. 
Każdego roku gmina występuje również o pozyskanie 
środków celowych (dotacje i inne fundusze związane 
z ochroną środowiska, w tym fundusze unijne.

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXXVIII/334/2010
Rady Gminy Tczew
z dnia 3 marca 2010 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesio-
nych do zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru na terenie wsi Stanisławie, 
gmina Tczew W okresie wyłożenia projektu planu do pu-
blicznego wglądu i w okresie 14 dni po okresie wyłożenia 
do planu miejscowego nie wpłynęły uwagi, które byłyby 
nieuwzględnione przez Wójta Gminy.


