
Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 100 — 11674 —

   Załącznik nr 2
   do Uchwały nr XLIII/713/2010
   Rady Miejskiej w Żukowie

     z dnia 28 maja 2010 r.

ROZTRZYGNIĘCIE

 w sprawie zmian miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego obszaru części Miasta Żukowa 
ograniczonego od strony północnej granicą miasta, od 
strony wschodniej ul. Gdyńską, od strony południowo-
wschodniej działką nr 1740 stanowiącą drogę i od strony 
południowo-zachodniej granicą lasu i ul. Leszczynową, 
gmina Żukowo, o sposobie rozpatrzenia uwag do pro-
jektu planu

Udokumentowano, że w czasie wyłożenia projektu 
zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego obszaru części Miasta Żukowa ograniczonego od 
strony północnej granicą miasta, od strony wschodniej 
ul. Gdyńską, od strony południowo-wschodniej działką 
nr 1740 stanowiącą drogę i od strony południowo-za-
chodniej granicą lasu i ul. Leszczynową, gmina Żukowo, 
do publicznego wglądu oraz w terminie obligatoryjnym 
na wniesienie uwag, tj. w okresie 14 dni od ostatniego 
dnia wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu, 
do Urzędu Gminy w Żukowie nie wpłynęła żadna uwaga, 
dotycząca w/w projektu planu.

   Załącznik nr 3
   do Uchwały nr XLIII/713/2010
   Rady Miejskiej w Żukowie

     z dnia 28 maja 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE

 w sprawie zmian miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego obszaru części Miasta Żukowa 
ograniczonego od strony północnej granicą miasta, od 
strony wschodniej ul. Gdyńską, od strony południowo-
wschodniej działką nr 1740 stanowiącą drogę i od strony 
południowo-zachodniej granicą lasu i ul. Leszczynową, 
gmina Żukowo,
o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do 

zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania
Rada Miejska w Żukowie, po zapoznaniu się z pro-

gnozą skutków ekonomicznych do zmian miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego obszaru części 
Miasta Żukowa ograniczonego od strony północnej gra-
nicą miasta, od strony wschodniej ul. Gdyńską, od strony 
południowo-wschodniej działką nr 1740 stanowiącą 
drogę i od strony południowo-zachodniej granicą lasu i 
ul. Leszczynową, gmina Żukowo, na wniosek Burmistrza 
Gminy rozstrzyga, co następuje:
a) Gmina nie ponosi skutków ekonomicznych z tytułu 

przejęcia oraz polepszenia i modernizacji dróg;
b) Teren jest uzbrojony w instalację wodną i elektryczną 

biegnącą wzdłuż istniejących dróg. Gmina nie będzie 
ponosiła skutków finansowych z tytułu wdrożenia  
planu.

1961

 UCHWAŁA Nr XLIII/712/2010
Rady Miejskiej w Żukowie

 z dnia 28 maja 2010 r.

 w sprawie uchwalenia: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części działki Nr 37/7 
(dawna 37/4) we wsi Pępowo Gmina Żukowo uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Żukowie nr XVI/258/1999 z 

dnia 24.11.1999 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1, w związku z art. 27 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r., Nr 80 poz. 717 z 
późn.  zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2001r., 
Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza  
Gminy Żukowo, Rada Miejska w Żukowie uchwala, co 
następuje:

§ 1

Po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Żukowo uchwalone uchwałą nr XLVI
/828/2002 z dnia 09.10.2002r. z wprowadzonymi zmianami 
studium uchwalonymi uchwałami nr: IX/195/2003 z dnia 
25.06.2003r. – dla obszaru wsi Leźno, nr XXXVII/629/2005 
z dnia 30.11.2005r.- dla fragmentu wsi Przyjaźń, Oto-
mino, Glincz, nr XXXVII/630/2005 z dnia 30.11.2005r. – 
dla fragmentu wsi, Borkowo, nr XLVII/772/2006 z dnia 
09.10.2006r. – dla fragmentu wsi Przyjaźń, Skrzeszewo, 
nr XVIII/310/2008 z dnia 25.04.2008r. – dla fragmentu 
wsi Leźno; uchwala się zmianę w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego części działki Nr 37/7 

(dawna 37/4) we wsi Pępowo, Gmina Żukowo zatwier-
dzonego Uchwałą Nr XVI/258/99 Rady Miejskiej w Żuko-
wie dnia 24 listopada 1999r.

§ 2

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
wraz ze zmianami składa się z:
1) części tekstowej- ustaleń planu,
2) części graficznej – rysunku planu w skali 1:500, 

stanowiącejzałącznik nr 1do uchwały,
3) rozstrzygnięcia dotyczącego sposobu rozpatrzenia 

uwag wniesionych do projektu planu, wyłożonego do 
publicznego wglądu, stanowiącegozałącznik nr 2do  
niniejszej uchwały,

4) rozstrzygnięcia o sposobie realizacji, zapisanych w 
planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które należą do zadań własnych gminy oraz o  
zasadach ich finansowania, stanowiącegozałącznik 
nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Zmianie ulegają ustalenia dotyczące punktu 10, w 
karcie terenu nr 13.002, które otrzymują brzmienie:
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Strefy
- Konieczność zachowania strefy 20m od linii 110 kV
- dla dz. nr 37/9 wprowadza się zapisy indywidualne (wg 

wytycznych ENERGA z dnia 17.07.2007r., nr 00-TM-
000213-2007):
a) Odległość budynku od osi linii energetycznej 110kV 

powinna wynosić 9,7 m bez możliwości lokalizacji 
balkonów i tarasów od strony linii.

b) W przypadku projektowania odkrytych balkonów i 
tarasów odległość ta powinna wynosić 12,7 m od 
osi linii.

c) Garaż i budynki gospodarcze nie powinny przekra-
czać wysokości 6 m.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy 
Żukowo.

§ 5

1. Uchwała wchodzi w życie z upływem 30 dni od 
ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego.

2. Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej 
Gminy Żukowo.

 Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Żukowie
Wojciech Kankowski

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLIII/712/2010
Rady Miejskiej w Żukowie

  z dnia 28 maja 2010 r.
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Dziennik Urzędowy
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   Załącznik nr 2
   do Uchwały nr XLIII/712/2010
   Rady Miejskiej w Żukowie

     z dnia 28 maja 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE

 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego części działki Nr 37/7 (dawna 37/4) 
we wsi Pępowo Gmina Żukowo

o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu
Udokumentowano, że w czasie wyłożenia projektu 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego części działki Nr 37/7 (dawna 37/4) we wsi 
Pępowo  Gmina Żukowo do publicznego wglądu oraz w 
terminie obligatoryjnym na wniesienie uwag, tj. w okre-
sie 14 dni od ostatniego dnia wyłożen ia projektu planu 
do publicznego wglądu, do  Urzędu Gminy w Żukowie 
nie wpłynęła żadna uwaga, dotycząca w/w projektu 
planu.

   Załącznik nr 3
   do Uchwały nr XLIII/712/2010
   Rady Miejskiej w Żukowie

     z dnia 28 maja 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE

 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego części działki Nr 37/7 (dawna 37/4) 
we wsi Pępowo Gmina Żukowo 

o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwesty-
cji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do 
zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania 

Rada Miejska w Żukowie, po zapoznaniu się z pro-
gnozą skutków ekonomicznych do zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego części działki 
Nr 37/7 (dawna 37/4) we wsi Pępowo Gmina Żukowo, na 
wniosek Burmistrza Gminy rozstrzyga, co następuje:
a) Gmina nie ponosi skutków ekonomicznych z tytułu 

przejęcia oraz polepszenia i modernizacji dróg;
b) Teren jest uzbrojony w instalację wodną i elektryczną 

biegnącą wzdłuż istniejących dróg. Gmina nie będzie 
ponosiła skutków finansowych z tytułu wdrożenia  
planu.

1962

 UCHWAŁA Nr XLIII/711/2010
Rady Miejskiej w Żukowie

 z dnia 28 maja 2010 r.

uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Chwaszczyno obejmu-
jącego część działki nr 1124 oraz działek Nr 768/14 - 768/24  i 1123 w Gminie Żukowo uchwalonego uchwałą Rady 

Miejskiej w Żukowie nr X/145/1999 z dnia 27.04.1999.

Na podstawie art. 20 ust. 1, w związku z art. 27 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80 poz. 717 z 
późn.  zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2001r., 
Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza  
Gminy Żukowo, Rada Miejska w Żukowie uchwala, co 
następuje:

§ 1

Po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Żukowo uchwalone uchwałą nr XLVI
/828/2002 z dnia 09.10.2002r. z wprowadzonymi zmianami 
studium uchwalonymi uchwałami nr: IX/195/2003 z dnia 
25.06.2003r. – dla obszaru wsi Leźno, nr XXXVII/629/2005 
z dnia 30.11.2005r.- dla fragmentu wsi Przyjaźń, Oto-
mino, Glincz, nr XXXVII/630/2005 z dnia 30.11.2005r. – 
dla fragmentu wsi, Borkowo, nr XLVII/772/2006 z dnia 
09.10.2006 r. –  dla fragmentu wsi Przyjaźń, Skrzeszewo, 
nr XVIII/310/2008 z dnia 25.04.2008 r. – dla fragmentu wsi 
Leźno; uchwala się zmiany w miejscowym planie zago-
spodarowania przestrzennego fragmentu wsi Chwasz-
czyno obejmującego część działki Nr 1124 oraz działki 
Nr  768/14-768/24 i 1123 w gminie Żukowo.

§ 2

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
wraz ze zmianami składa się z:
1) części tekstowej- ustaleń planu, zawierających tekst 

jednolity,
2) części graficznej – rysunku planu w skali 1:1000, 

stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały,
3) rozstrzygnięcia dotyczącego sposobu rozpatrzenia 

uwag wniesionych do projektu planu, wyłożonego do 
publicznego wglądu, stanowiącego załącznik nr 2 do  
niniejszej uchwały,

4) rozstrzygnięcia o sposobie realizacji, zapisanych w 
planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które należą do zadań własnych gminy oraz o  
zasadach ich finansowania, stanowiącego załącznik 
nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Ustala się następujące definicje użytych pojęć w usta-
leniach planu:
1. Linia zabudowy– linia oznaczona na rysunku planu, 

oznaczająca obowiązującą lub nieprzekraczalną linię 
lokalizacji ścian zewnętrznych budynków. Linie te 
nie dotyczą wykuszy, balkonów, ryzalitów, schodów 
wejściowych, podestów itp., które mogą być wysunięte 
przed linię zabudowy do 1,5 m.

2. Powierzchnia zabudowy– suma powierzchni rzutów 
wszystkich obiektów budowlanych na działce. Do 
powierzchni zabudowy nie wlicza się wysuniętych 
przed lico ściany do 1,5 m takich elementów jak: okap, 
gzyms, balkon, daszek nad wejściem, galeria, taras, 
schody zewnętrzne, pochylnia lub rampa.

3. Wysokość zabudowy– dopuszczalna lub obowiązująca 
wysokość zabudowy budynku mierzona od 
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