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   Załącznik nr 2
   do uchwały nr XXXVII/257/10
   Rady Gminy Karsin

     z dnia 12 października 2010 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag złożo-

nych do projektu miejscowego planu zagospodarowa-

nia przestrzennego

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz. U. z 2003 roku, Nr 80, poz. 717 z późniejszymi 
zmianami), Rada Gminy w Karsinie rozstrzyga, co nastę-
puje:
1. do projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla fragmentu wsi Cisewie gm. Karsin, 
wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 24 
sierpnia 2010 r. do 22 września 2010 r. nie wniesiono 
żadnych uwag.

   Załącznik nr 3
   do uchwały nr XXXVII/257/10
   Rady Gminy Karsin

     z dnia 12 października 2010 r.

Rozstrzygnięcia o sposobie realizacji, zapisanych w 
planie inwestycji infrastruktury technicznej, które należą 
do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowa-
nia.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 

2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz. U. z 2003 roku, Nr 80, poz. 717 z późniejszymi 
zmianami), art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 
1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 
z 2001 roku. Nr 142, poz 1591 z późniejszymi zmianami) 
i art. 111 ust. 2 pkt 1 ustawy z 26 listopada 1998 roku o 
finansach publicznych (Dz. U. z 2003 roku, Nr 15, poz. 
148, nr 45, poz. 131 i Nr 65, poz 594), Rada Gminy w 
Karsinie rozstrzyga, co następuje:
1. Na obszarze objętym miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu 
wsi Cisewie gm. Karsin przewiduje się następujące 
inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, 
komunikacji i inżynierii, które należą do zadań  
własnych gminy:
1) komunikacja – drogi publiczne:

a) budowa ulicy dojazdowej 09 KD-D,
b) budowa ulicy dojazdowej 10 KD-D,
c) budowa ulicy dojazdowej 11 KD-D.

2) inżynieria:
a) budowa sieci wodociągowej,
b) budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z prze-

pompowniami ścieków,
c) budowa sieci kanalizacji deszczowej,
d) budowa oświetlenia.

2. Inwestycje wymienione w pkt 1 są zadaniem własnym 
gminy, ale mogą być realizowane z udziałem 
inwestorów prywatnych w oparciu o inicjatywy 
lokalne.

3. Nie określa się terminów i harmonogramu realizacji 
wymienionych inwestycji.
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 UCHWAŁA Nr XLIII/299/2010

Rady Gminy Lubichowo

 z dnia 27 września 2010 r.

 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Wilcze Błota 

dz. nr 123/2 w gminie Lubichowo.

Na podstawie art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami) oraz 
art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. nr 142, poz. 1591 
z 2001 r. z późn. zmianami) Rada Gminy Lubichowo 
uchwala, co następuje:

§ 1

Stwierdza się zgodność planu, o którym mowa w ust. 
2 z ustaleniami Studium, określonymi w uchwale Nr XVII
/153/2000 Rady Gminy Lubichowo z dnia 30 czerwca 2000 
r. w sprawie uchwalenia „ Studium uwarunkowań zago-
spodarowania przestrzennego Gminy Lubichowo”

§ 2

Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego fragmentu wsi Wilcze Błota w 
gminie Lubichowo dotyczącego obszaru działki nr 123/2 
uchwalonego uchwałą nr X/75/1999 z dnia 30 lipca 1999 
r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 118 z dnia 12 listopada 
1999 r. poz. 1051, Nr 5 poz. 55 z dnia 12.01.2006r., Nr 
42 poz. 1243 z dnia 26.05.2010 r.). 1) W § 1 punkt 1 dla 
obszarów UT zmieniają się zasady podziału na działki let-
niskowe zmieniając zapis z: „ należy zachować minimal-

ną powierzchnię działki 1000 m2” na: „należy zachować 
minimalną powierzchnię działki 750 m2”. 2) Uchyla się 
zapis zapisu w § 1 w punkcie 1 dot. powierzchni działki 
min 1000 m2.

§ 3

Pozostałe ustalenia planu pozostają bez zmian.

§ 4

Załącznikami do niniejszej uchwały, stanowiącymi jej 
integralne części są: 1) Część graficzna – rysunek planu w 
skali 1:1000 (załącznik nr 1) 2) Rozstrzygnięcie o sposobie 
rozpatrzenia uwag do projektu planu (załącznik nr 2) 3)  
Rozstrzygniecie o sposobie realizacji zapisanych w 
planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach 
ich finansowania (załącznik nr 3)

§ 5

1. Zobowiązuje się Wójta Gminy do: 1) niezwłocznego 
przekazania niniejszej uchwały wraz z dokumentacja 
planistyczną Wojewodzie Pomorskiemu w celu 
ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego. 2) umieszczenia niniejszej 
uchwały wraz z częścią graficzną na okres 14 dni na 
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tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lubichowo.  
3) umożliwienia zainteresowanym osobom wglądu 

do dokumentów przedstawiających plan i wydania 
tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, 
potrzebnych i wyrysów i wypisów na zasadach 
określonych w art. 29 ust 2 wymienionej ustawy o 
zagospodarowaniu przestrzennym. 4) Przekazania 
Staroście Starogardzkiemu kopię uchwalonego planu 
miejscowego nie później niż w dniu jego wejścia w 
życie.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z upływem 30 dni od daty 
ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego, za wyjątkiem § 5 ust. 1 pkt 1, który wchodzi 
w życie z dniem podjęcia uchwały.

 Przewodniczący 
Rady Gminy

Czesław Cichocki

Załącznik nr 1
do uchwały nr XLIII/299/2010
Rady Gminy Lubichowo

  z dnia 27 września 2010 r.
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   Załącznik nr 2
   do uchwały nr XLIII/299/2010
   Rady Gminy Lubichowo

     z dnia 27 września 2010 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag nie-

uwzględnionych przez Wójta Gminy Lubichowo, wniesio-

nych do zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego fragmentu wsi Wilcze Błota, obejmują-

cej obszar działki o numerach geodezyjnych 123/2.

W okresie wyłożenia projektu planu do publicznego 
wglądu w terminie ustawowym i w okresie 14 dni po 
okresie wyłożenia do zmiany planu miejscowego nie 
wpłynęły żadne uwagi.

   Załącznik nr 3
   do uchwały nr XLIII/299/2010
   Rady Gminy Lubichowo

    z dnia 27 września 2010 r.

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 zmianami), art. 7 ust. 
1, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591, ze zmianami) 
i art. 111ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. 
o finansach, publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 
148 ze zmianami), Rada Gminy Lubichowo uchwala, co 
następuje:

Uchwalenie zmiany planu nie skutkuje koniecznością 
realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej 
obciążającej budżet Gminy.
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 UCHWAŁA Nr XXX/403/2010

Rady Gminy Przodkowo

 z dnia 29 września 2010 r.

 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Przodkowo, gmina 

Przodkowo uchwalonego uchwałą Nr XIV/136/2000 Rady Gminy Przodkowo z dnia 28 lutego 2000r. (Dz. U. Woj. 

Pom. z 2000r. Nr 43,poz. 263)

Na podstawie art. 20, w związku z art. 3, ust. 1, art. 15, 
art. 17, art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym, (Dz. U.z 2003r. 
nr 80 poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 
40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)
Rada Gminy Przodkowo uchwala, co następuje:

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego dla fragmentu wsi Przodkowo, 
gmina Przodkowo uchwalonego uchwałą Nr XIV/136/2000 
Rady Gminy Przodkowo z dnia 28 lutego 2000r. (Dz. U. 
Woj. Pom. z 2000r. Nr 43, poz. 263)

§ 2

Plan obejmuje obszar na terenie wsi Przodkowo w 
granicach określonych na rysunku planu, stanowiącym 
załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
1. Przedmiotem planu jest ustalenie przeznaczenia 

terenów na określone cele oraz ustalenie zasad ich 
zagospodarowania i zabudowy, przyjmujące ład 
przestrzenny i zrównoważony rozwój za podstawę 
tych ustaleń.

2. Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego 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 graficznej w formie rysunku planu stanowią-

cego załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały – rysunek 
planu w skali 1:1000

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

Rozdział II

Ustalenia ogólne

§ 4

Ustala się następujące definicje użytych pojęć w usta-
leniach planu:
1. Strefa funkcyjna – obszar objęty granicami opracowania 

planu, ograniczony liniami rozgraniczającymi, 
charakteryzujący się określoną funkcją i jednolitymi 
zasadami zagospodarowania oraz oznaczony własnym 
symbolem literowo-cyfrowym.

2. Karta terenu – zapis słowny ustaleń szczegółowych 
planu dla terenu funkcyjnego.

3. Powierzchnia biologicznie czynna – część terenu 
działki lub strefy określona w %, pokryta roślinnością 
lub wodami powierzchniowymi.

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


