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 UCHWAŁA Nr XI/252/09
RADY GMINY KOŚCIERZYNA

 z dnia 11 grudnia 2009 r.

 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dz. ozn. nr geodez.116 o 
pow. 3,03ha, położonej w obrębie geodezyjnym Rybaki, gmina Kościerzyna

Na podstawie art. 20, w związku z art. 15, art. 16 ust. 
1, art. 17, oraz art. 29 i art. 34 ust. 1 ustawy z 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmiana-
mi) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 
2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami) Rada 
Gminy Kościerzyna uchwala, co następuje:

Rozdział 1
Przepisy ogólne

§ 1

1. Po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami „Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Kościerzyna” (uchwalonego 
Uchwałą Nr VIII/295/2002 Rady Gminy Kościerzyna 
z dnia 10.10.2002 r.), uchwala się miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego dla dz. ozn. nr 
geodez.116 o pow. 3,03ha, położonej w obrębie 
geodezyjnym Rybaki, gmina Kościerzyna zwany dalej 
„planem”.

2. Granice terenu opracowania przedstawia załącznik 
graficzny nr 1 do niniejszej uchwały – Rysunek planu 
w skali 1:1000. Plan obejmuje obszar o łącznej 
powierzchni 3,03 ha.

§ 2

1. Zakres ustaleń planu jest zgodny z art. 15 ust. 2 ustawy 
z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, z 
późniejszymi zmianami).

2. Nie ustala się w planie zakresu ustaleń określonego z 
art. 15 ust. 3 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 80 poz. 717, z późniejszymi zmianami).

§ 3

1. Ustalenia planu zawarte są w części tekstowej 
i graficznej planu.

2. Ustalenia tekstowe planu określają:
1) Przeznaczenie terenu
2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-

go;
3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego;
4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-

ków oraz dóbr kultury współczesnej;
5) Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych;
6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy, szczegółowe warunki zagospodarowania 
terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w 
tym zakaz zabudowy;

7) Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegających ochronie, ustalonych na 
podstawie odrębnych przepisów;

8) Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 

nieruchomości objętych planem;
9) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy syste-

mów infrastruktury technicznej;
10) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy syste-

mów komunikacji.
11) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urządzania i użytkowania terenów;
12) Stawka procentowa, na podstawie których ustala 

się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

3. Ustalenia graficzne zawarte są na załączniku 
graficznym nr 1 - Rysunek planu w skali 1:1000, na 
którym obowiązującymi ustaleniami planu są:
1) granica opracowania planu;
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu 

lub różnych zasadach zagospodarowania;
3) nieprzekraczalne linie zabudowy;
4) oznaczenia (literowo – cyfrowe) wydzielonych linia-

mi rozgraniczającymi terenów;
5) podstawowe przeznaczenie terenów, w tym:

a) U – zabudowa usługowa,
 Pozostałe oznaczenia na rysunku planu stanowią 

informacje lub zalecenia i nie są ustaleniami planu 
miejscowego.

§ 4

Uchwala się następujące definicje pojęć używanych 
w planie:
1) działka budowlana – nieruchomość gruntowa 

(składająca się z jednej lub więcej działek gruntu) 
stanowiąca integralną całość przestrzenną, 
której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do 
drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia 
infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji 
obiektów budowlanych wynikające z przepisów 
szczególnych;

2) powierzchnia zabudowy terenu – powierzchnia 
budynku po obrysie zewnętrznym w stosunku do 
powierzchni działki, wyrażona w [m2] lub [%];

3) powierzchnia biologicznie - czynna – grunt rodzimy 
pokryty roślinnością oraz wodą powierzchniową na 
działce budowlanej, a także 50% sumy nawierzchni 
tarasów i stropodachów, urządzonych jako stałe 
trawniki lub kwietniki na podłożu zapewniającym ich 
naturalną wegetację o powierzchni nie mniejszej niż 
10m2;

4) nieprzekraczalna linia zabudowy – linia zabudowy 
podstawowej bryły budynku (dotyczy zabudowy 
mieszk an iowej ,  us ługowej ,  p rodukcy jne j , 
magazynowej, gospodarczej, garaży itp.), których 
nie można przekroczyć; dopuszcza się wysunięcie 
przed linię zabudowy na odległość max 1,5 m części 
budynku (do 30% szerokości frontu), zwłaszcza 
schodów zewnętrznych, podestów, zejść i zjazdów 
do piwnic i garaży wbudowanych;

5) około – w przypadku zastosowania tego określenia 
przy określaniu parametrów zabudowy podawanych 
w metrach lub stopniach dopuszcza się odchylenie 
10% w każdą stronę od podanego wymiaru;
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6) wysokość zabudowy- wysokość mierzona od naturalnej 
warstwicy terenu, będącej średnią wysokości w 
obrysie obiektu do kalenicy lub najwyższego punktu 
obiektu, bez masztów odgromnikowych, anten lub 
kominów;

7) główne połacie dachu – dach przykrywający 
zasadniczą bryłę budynku, stanowiący min 80% 
powierzchni dachu całego budynku; głównych połaci 
dachu nie stanowią w szczególności zadaszenia części 
wejściowej, lukarny, zadaszenia balkonów i tarasów, 
itp.

8) główna bryła budynku – zasadnicza bryła budynku 
stanowiąca min 80% powierzchni zabudowy budynku, 
nie stanowią głównej bryły budynku w szczególności 
wejścia do budynku, garaże dobudowane, schody, 
ganki, itp.

9) uciążliwość dla otoczenia – należy przez to rozumieć 
negatywne oddziaływanie na otoczenie wynikające 
z przekroczenia standardów środowiskowych 
określonych przepisami prawa, powodowane np. 
emisją pyłów i gazów, odorów, hałasu, promieniowania 
itp., a także wynikającą ze wzmożonego ruchu 
pojazdów, związanego z funkcjonowaniem obiektów 
i urządzeń, ze składowaniem odpadów na otwartej 
przestrzeni lub w inny widoczny i oczywisty sposób 
pogarszająca warunki życia sąsiadów w najbliższym 
otoczeniu;

Rozdział 2
Ustalenia planu

§ 5

Przeznaczenie terenu
1. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa z 

zakresu obsługi rekreacji, usługi turystyki,
2. Funkcje dopuszczalne: zabudowa usługowa z 

wykluczeniem przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko określonych w przepisach 
prawa oraz prowadzenie działalności powodującej 
uciążliwość dla otoczenia, zabudowa gospodarcza 
i garaże towarzyszące podstawowej funkcji terenu, 
lokalizacja urządzeń i obiektów infrastruktury 
technicznej oraz dróg wewnętrznych służących 
zabudowie

3. Funkcja wykluczona: zabudowa mieszkaniowa oraz 
zmiana sposobu użytkowania na funkcje mieszkalne;

§ 6

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
1. W obszarze planu nie znajdują się elementy 

struktury przestrzennej o wartościach historycznych, 
kompozycyjnych i  kulturowych wymagające 
ochrony.

2. Po d s t a w o w e  z a s a d y  k s z t a ł t o wa n i a  ł a d u 
przestrzennego zostały określone poprzez zasady 
kształtowania zabudowy i zagospodarowania 
terenu ustalone w § 10 niniejszej Uchwały, w tym 
linie zabudowy, wielkość powierzchni zabudowy, 
minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej,  
wysokość zabudowy.

§ 7

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kul-
turowego

1. Zasięg uciążliwości dla środowiska prowadzonej 
działalności gospodarczej winien być ograniczony 
do granic terenu, do którego inwestor posiada 
tytuł prawny, a znajdujące się w nim pomieszczenia 
przeznaczone na pobyt ludzi, winny być wyposażone 

w techniczne  środk i  ochrony przed tymi  
uciążliwościami.

2. Na granicy terenów o funkcjach chronionych spełnione 
muszą być wszystkie określone przepisami normy dot. 
środowiska.

3. Zmiana stosunków wodnych nie może negatywnie 
oddziaływać na tereny sąsiednie, a sposób 
odprowadzenia wód opadowych winien uwzględniać 
uwarunkowania terenów sąsiednich i nie może 
powodować na nich szkód.

4. Na terenie obszaru opracowania nie występują 
obszary objęte ochroną w rozumieniu Ustawy z dnia 
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. nr 92, 
poz. 880, z późniejszymi zmianami)

5. Zasady zachowania równowagi przyrodniczej oraz 
prawidłowych warunków życia zostały określone 
poprzez zasady zagospodarowania terenu określone 
w ustaleniach dotyczących parametrów i wskaźników 
urbanistycznych dla poszczególnych terenów, w tym 
linie zabudowy, wielkości powierzchni zabudowy, 
minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej, 
oraz poprzez kompleksowe rozwiązanie systemów 
infrastruktury technicznej określone w § 13 niniejszej 
Uchwały;

6. W obszarze planu wyklucza się lokalizowanie 
urządzeń radiokomunikacyjnych, radionawigacyjnych 
i radiolokacyjnych, emitujących pola elektroma- 
gnetyczne, w szczególności masztów i anten telefonii 
komórkowej.

§ 8

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej

1. Na obszarze opracowania planu nie znajdują się 
obszary i obiekty objęte ochroną prawną

2. Na obszarze opracowania planu nie znajdują się 
obszary i obiekty objęte ochroną zapisami niniejszego 
planu.

2. W obrębie zabudowy usługowej (U), obowiązuje zakaz 
stosowania prefabrykowanych ogrodzeń betonowych, 
postuluje się stosowanie, ogrodzeń do wysokości 
1,5m drewnianych, drewnianych na podmurówce 
oraz z siatki stalowej podsadzanej żywopłotem.

§ 9

Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania prze-
strzeni publicznych.

Na obszarze objętym planem nie znajdują się obszary 
przestrzeni publicznej w rozumieniu definicji zawartej w 
stawie z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717, z 
późniejszymi zmianami.

§ 10

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 

gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudo-
wy, szczegółowe warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy:

1. Obowiązuje nieprzekraczalna linia zabudowy od linii 
brzegowej jez. Osuszyno „Szarlota” wyznaczona jako 
przedłużenie linii zabudowy istniejących budynków 
oraz wyznaczona w odległości 5m od skarpy nad 
brzegiem jeziora, a w części w odległości 5m od 
drogi wewnętrznej; linie zabudowy zaznaczono na 
Rysunku planu - zał. nr 1 do niniejszej Uchwały - 
linia zabudowy nie dotyczy urządzeń wodnych oraz 
obiektów służących rekreacji ogólnodostępnej (np. 
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hangary na sprzęt wodny, przystań wodna, szalety 
publiczne, pomosty, itp.)

2. Maksymalna powierzchnia zabudowy terenu 40%.
3. Minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej 

– 30%.
4. Gabaryty zabudowy usługowej: wysokość zabudowy 

maksymalnie 12m, maksymalnie trzy kondygnacje 
nadziemne, geometria dachu: nie ustala się.

5. Dopuszcza się realizację zabudowy rekreacyjnej w 
postaci domków letniskowych, rzut pojedynczego 
domku o powierzchni maksymalnej 100m2, wysokość 
zabudowy maksymalnie 7,5m, maksymalnie dwie 
kondygnacje nadziemne geometrii dachu nie ustala 
się.

6. Gabaryty zabudowy funkcji dopuszczalnej – zabudowa 
gospodarcza i garaże: maksymalna wysokość 
zabudowy 6,5m, geometria dachu: nie ustala się.

7. Jako materiały budowlane zaleca się stosowanie 
naturalnych materiałów budowlanych: wykończenie 
ścian - drewno, cegła, tynki w kolorach białym, 
beżowym, itp.; pokrycie dachu (w przypadku realizacji 
dachu stromego) – dachówka (matowa) w kolorze 
naturalnej dachówki ceramicznej lub w odcieniach 
brązu i grafitu, drewno lub strzecha.

8. Dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury 
oraz urządzeń rekreacji takich jak: przystań, pomost, 
plaża, itp.

9. W zagospodarowaniu terenu uwzględnić przebieg 
istniejących sieci  i  urządzeń infrastruktury 
technicznej.

§ 11

Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegających ochronie, ustalonych na 

podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów gór-
niczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo 

powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziem-
nych 

Na obszarze objętym planem nie znajdują się wyżej 
wymienione obszary

§ 12

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nie-
ruchomości objętych planem

Zakaz dalszych podziałów na działki budowlane, za 
wyjątkiem wydzielenia nieruchomości dla lokalizacji 
sieci i urządzeń infrastruktury technicznej oraz dróg 
wewnętrznych;

§ 13

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 
infrastruktury technicznej.

1. W zakresie zaopatrzenia w wodę:
1) Tereny objęty planem są zaopatrywane w wodę z 

lokalnego ujęcia zlokalizowanego na terenie ośrod-
ka wypoczynkowego.

2) Nie przewiduje się wzrostu zapotrzebowania na 
wodę i zaopatrzenie obszaru planu będzie według 
dotychczasowych zasad.

2. W zakresie gospodarki ściekami sanitarnymi
1) Tereny objęte planem nie posiadają kanalizacji 

sanitarnej - ścieki gromadzone są w zbiornikach 
bezodpływowych; fragmentaryczne odcinki kana-
lizacji sanitarnej znajdują się w obrębie ośrodków 
wypoczynkowych z odprowadzeniem ścieków do 
zbiornika bezodpływowego.

2) Projektuje się kanalizację sanitarną w systemie gra-
witacyjno-pompowym dla odprowadzenia ścieków 

sanitarnych z istniejącej i projektowanej zabudowy 
do istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości 
Łubiana lub w mieście Kościerzyna (poza obszarem 
opracowania planu);

3) Tymczasowo do czasu realizacji sieci kanalizacji 
sanitarnej, dopuszcza się gromadzenie ścieków 
sanitarnych w zbiornikach bezodpływowych z 
wywozem do istniejącej oczyszczalni ścieków.

3. W zakresie odprowadzenia wód opadowych
1) Tereny objęte planem nie posiadają sieci kanalizacji 

deszczowej;
2) Wody deszczowe z dachów i powierzchni nieutwar-

dzonych odprowadzić powierzchniowo do gruntu, 
wody deszczowe z terenów utwardzonych podczy-
ścić przed odprowadzeniem do wód lub gruntu 
zgodnie z przepisami prawa;

4. W zakresie zasilania w energię elektryczną
1) W obszarze planu znajdują się stacja transforma-

torowa oraz napowietrzne i kablowe linie elektro-
energetyczne SN 15kV, sposób rozwiązania kolizji 
planowanego zagospodarowania należy uzgodnić 
z zarządcą sieci;

2) Ustala się zasilanie terenów planu poprzez istnie-
jące i projektowane sieci SN 15 kV, zlokalizowane 
na obszarze planu, na podstawie warunków tech-
nicznych przyłączenia określonych przez zarządcę 
sieci;

5. W zakresie zasilania w ciepło
1) Zaopatrzenie terenu opracowania w ciepło - z lokal-

nych niskoemisyjnych lub nieemisyjnych źródeł.
6. W zakresie zaopatrzenia w gaz

1) W sąsiedztwie obszaru planu przebiega gazociąg 
wc Dn 200 którego strefa kontrolowana, w której 
linia środkowa pokrywa się z osią gazociągu, 
wynosi 6m.

2) Przewiduje się zaopatrzenie w gaz z gazociągów 
średniego ciśnienia zaopatrywanych z istniejącej 
stacji redukcyjno-pomiarowej Io „Kościerzyna” 
(poza obszarem opracowania planu)

3) Redukcja gazu średniego ciśnienia powinna odby-
wać się u odbiorcy gazu za pomocą reduktorów 
indywidualnych;

7. W zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej
1) Tereny objęte opracowaniem należy podłączyć do 

istniejących sieci telekomunikacyjnych;
2) Rozbudowa sieci telekomunikacyjnych jest możliwa 

w liniach rozgraniczających dróg publicznych, jeśli 
jej przebieg nie koliduje z innymi sieciami infra-
struktury technicznej. Ewentualne kolizje rozwiązać 
w uzgodnieniu z zarządcami poszczególnych sieci.

8. W zakresie gospodarki odpadami
1) Odpady komunalne należy gromadzić w pojemni-

kach sytuowanych na terenie własnym, w miejscu 
do tego przeznaczonym. Odpady należy wywozić na 
składowisko odpadów, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami ustaw oraz uchwalonymi przepisami 
lokalnymi.

2) Gospodarowanie innymi odpadami zgodnie z prze-
pisami ustawy o odpadach.

3) Na obszarze planu nie dopuszcza się lokalizacji 
funkcji związanych ze składowaniem lub przetwa-
rzaniem odpadów.

§ 14

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 
komunikacji

1. Obsługa komunikacyjna terenu z drogi gminnej 
nr 1012020 Kościerzyna – Szarlota poprzez 
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drogę wewnętrzną – dz. nr 118/7 (poza obszarem 
opracowania planu)

2. Przyjęto następujące wskaźniki zaspokojenia potrzeb 
parkingowych w zależności od programu użytkowego, 
lokowane na działce związanej z inwestycją (dane 
minimalne):
- obiekty handlowo – usługowe 2 msc. post./100 m. 

kw. pow. użytkowej
- hotele, pensjonaty 5 msc. post./10 łóżek
- restauracje kawiarnie 10 msc.post./100 msc. kon-

sumpc.
- usługi turystyki i rekreacji 2 msc/1000m2 powierzch-

ni terenu,
- 10 msc. post./100 zatrudnionych

§ 15

Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów

Nie ustala się sposobów i terminów tymczasowego 
zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów

§ 16

Stawka procentowa, na podstawie których ustala się 
opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o plano-

waniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

Ustala się stawkę 30%.

Rozdział 3
Ustalenia końcowe

§ 17

1. Rozstrzygnięcia dotyczące sposobu rozpatrzenia 
uwag wniesionych do projektu planu, wyłożonego 
do publicznego wglądu, stanowią załącznik nr 2 do 
niniejszej uchwały.

2. Rozstrzygnięcia o sposobie realizacji, zapisanych w 
planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach 

ich finansowania stanowią załącznik nr 3 do niniejszej 
uchwały.

§ 18

1. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy.

2. Zobowiązuje się Wójta Gminy do:
1) Niezwłocznego przekazania niniejszej uchwały 

wraz z dokumentacją planistyczną Wojewodzie 
Pomorskiemu w celu ceny jej zgodności z prawem 
i skierowania do ogłoszenia uchwały w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Pomorskiego;

2) Umieszczenia niniejszej uchwały wraz z częścią gra-
ficzną na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Gminy w Kościerzynie;

3) Umieszczenia niniejszej uchwały wraz z załącznika-
mi na stronie internetowej gminy;

4) Umożliwienia zainteresowanym osobom wglądu 
do dokumentu planu miejscowego oraz wydania na 
ich wniosek potrzebnych im wyrysów i wypisów na 
zasadach określonych w art. 30 ust. 2 wymienionej 
ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 19

1. W granicach objętych niniejszym opracowaniem 
traci moc miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego obejmujący obręb geodezyjny Rybaki 
z wyłączeniem planów miejscowych uchwalonych po 
1 stycznia 1995 r.(uchwalony Uchwałą Rady Gminy 
Kościerzyna Nr I/27/2007 z dnia 16 stycznia 2007 r. 
–Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 46 poz. 672)

2. Uchwała wchodzi w życie z upływem 30 dni od dnia 
ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego, z wyjątkiem § 18, który 
wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały.

 Przewodniczący
Rady Gminy

Zygmunt Szulist



Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 41 — 3747 — Poz. 706

   Załącznik Nr 1
   do Uchwały Nr XI/252/09
   Rady Gminy Kościerzyna

    z dnia 11 grudnia 2009 r.



Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 41 — 3748 — Poz. 706, 707

   załącznik nr 2
   do uchwały Nr XI/252/09
   Rady Gminy Kościerzyna

     z dnia 11 grudnia 2009 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dz. ozn. nr 
geodez.116 o pow. 3,03ha, położonej w obrębie geode-
zyjnym Rybaki, gmina Kościerzyna

Rozstrzygnięcie dotyczące sposobu rozpatrzenia 
uwag wniesionych do projektu planu wyłożonego 

do publicznego wglądu w dniachod 06.08.2009 r. do 
31.08.2009 r.

Na podstawie art. 20 ust 1, w związku z art. art. 17 ust 
12) oraz art. 18 i 19, 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 Kościerzyna ustala, co następuje:
Do projektu planu miejscowego nie złożono żadnych 
uwag.

   załącznik nr 3
   do uchwały Nr XI/252/09
   Rady Gminy Kościerzyna

    z dnia 11 grudnia 2009 r.

 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dz. ozn. nr 
geodez.116 o pow. 3,03ha, położonej w obrębie geode-
zyjnym Rybaki, gmina Kościerzyna

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w 
planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach 
ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach 

publicznych

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, ze zm.), art. 7 ust. 1, pkt 
2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-
nym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 111 
ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 ze zm.) 
Rada Gminy Kościerzyna ustala, co następuje:
1. W projekcie planu miejscowego nie projektuje się 

realizacji zadań własnych z zakresu infrastruktury 
technicznej oraz dróg publicznych.

2. W sporządzonej dla potrzeb planu miejscowego 
prognozie skutków finansowych nie przewiduje się 
kosztów budowy dróg publicznych oraz kosztów 
realizacji infrastruktury technicznej.
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 UCHWAŁA Nr XLI/333/2010
Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska

 z dnia 29 stycznia 2010 r.

 w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na 
których zaprzestano produkcji.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 9 ustawy 
z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 
2006 r. Nr 136, poz. 969 z póź. zm.) Rada Gminy Nowa 
Wieś Lęborska uchwala co następuje:

§ 1

Określa się tryb i szczegółowe warunki zwolnienia od 
podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzesta-
no produkcji rolnej.

§ 2

Zwolnienie następuje na pisemny wniosek podatnika 
zawierający:
- imię i nazwisko oraz adres podatnika;
- numer działki wg ewidencji gruntów;
- położenie (obręb ewidencyjny);
- powierzchnia i klasa bonitacyjna gruntu;
- określenie okresu, na jaki zamierza się zaprzestać 

produkcji (1-3 lata);
- w przypadku częściowego wyłączenia działek z 

produkcji, należy dołączyć szkic działek z obrysem 
odłogowanych użytków rolnych.

§ 3

Termin składania wniosków upływa 28 lutego każdego 
roku.

§ 4

Zwolnienie od podatku rolnego przysługuje po speł-
nieniu łącznie następujących warunków:
1) zaprzestanie uprawy roślin;
2) zaprzestanie wypasu bydła;
3) nie dokonywanie zbioru traw i siana na cele 

paszowe;
4) zaprzestanie produkcji zwierzęcej na danym terenie;
5) utrzymywanie gruntów w stanie nie zagrażającym 

rozprzestrzenianiu się chwastów.

§ 5

Zwolnienie następuje w drodze decyzji Wójta Gminy 
Nowa Wieś Lęborska.

§ 6

Podatnik jest zobowiązany do zawiadomienia organu 
podatkowego w terminie 14 dni o zaistniałych zmianach 
w przypadku wcześniejszego podjęcia produkcji na wyłą-
czonych użytkach rolnych.

§ 7

1. Kontrolę w zakresie odłogowania użytków rolnych 
wyłączonych z produkcji rolnej w obecności 
właściciela (Dzierżawcy przeprowadza co najmniej 
raz w roku w okresie letnim komisja w składzie:
- pracownik Referatu Rolnictwa
- pracownik Referatu Finansów


