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 UCHWAŁA Nr XLVI/448/2010

Rady Gminy Szemud

 z dnia 25 marca 2010 r.

 w sprawie sprostowania oczywistych omyłek pisarskich w uchwale nr XLV/425/2010 Rady Gminy Szemud 

z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach 

szkół publicznych, dla przedszkoli niepublicznych oraz innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego 

prowadzonych przez osoby prawne lub osoby fi zyczne na terenie Gminy Szemud, a także trybu i zakresu kontroli 

prawidłowości ich wykorzystania.

  Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 19 ust. 1 Statutu Gminy Sze-
mud stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr III/15/2002 
Rady Gminy Szemud z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie 
uchwalenia Statutu Gminy Szemud (publ. Dz.Urz. Woj. 
Pom. z 2003 r. Nr 81, poz. 1316 z późn. zm.) Rada Gminy 
Szemud uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się sprostowania oczywistych omyłek pisar-
skich w niżej wymienionych paragrafach uchwały nr 
XLV/425/2010 Rady Gminy Szemud z dnia 25 lutego 
2010 r.:
1) w § 2 ust. 5 uchwały poprzez zastąpienie litery 

„a” (występującej przy oznaczeniu punktu mają-
cego odniesienie do ust. 1) cyfrą „1”. Treść ust. 5 
w § 2 po zmianie otrzymuje brzmienie: 

 „Podstawą do obliczenia wysokości dotacji, o których 
mowa w ust. 1 pkt 1 i ust. 2 są planowane wydatki 
bieżące zapisane w uchwale budżetowej Gminy Sze-
mud według stanu na początek roku budżetowego, 
ponoszone w przedszkolu publicznym prowadzonym 
przez Gminę Szemud, a do czasu przyjęcia uchwały 
budżetowej – wydatki bieżące zapisane w projekcie 
uchwały budżetowej.”

2) w § 3 uchwały – w związku z ujęciem w numeracji 
ustępów dwukrotnie liczby „13” – do ostatniego 
ustępu tegoż paragrafu w brzmieniu: 

  „Wypłata dotacji w przypadkach określonych w ust. 
13 następuje w terminie 5 dni od zaistnienia prze-
słanek pozwalających na wypłatę, określonych w 
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punktach od 1 do 4 ust. 13.” przyporządkowuje się 
liczbę „14”,

3) w § 8 uchwały poprzez zastąpienie litery „a” (wy-
stępującej przy oznaczeniu punktu mającego od-
niesienie do ust. 1) cyfrą „1”. Treść § 8 po zmianie 
otrzymuje brzmienie: 

  „Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dnia od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego, z mocą obowiązującą od pierwszego 
dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym 
uchwała wchodzi w życie, z zastrzeżeniem § 2 ust. 1 
pkt 1, który wchodzi w życie z dniem 01.01.2011 r.”

§ 2

  Pozostałe zapisy uchwały nie ulegają zmianie.

§ 3

  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dnia od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Po-
morskiego, z mocą obowiązującą od dnia wejścia w życie 
uchwały Nr XLV/425/2010 Rady Gminy Szemud z dnia 
25 lutego 2010 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania 
dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół 
publicznych, dla przedszkoli niepublicznych oraz innych 
niepublicznych form wychowania przedszkolnego pro-
wadzonych przez osoby prawne lub osoby fi zyczne na 
terenie Gminy Szemud, a także trybu i zakresu kontroli 
prawidłowości ich wykorzystania.

Przewodniczący
Rady Gminy

Grzegorz Lasowski
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 UCHWAŁA Nr XXXVIII/333/2010

Rady Gminy Tczew

 z dnia 3 marca 2010 r.

 w sprawie uchwalenia: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Swarożyn 

„dla obszaru obejmującego strefy 22.NO,Zi i 30EEt”, gmina Tczew uchwalonego uchwałą Nr VI/80/2003

 Rady Gminy Tczew z dnia 26 marca 2003 r.

  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 zmianę miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego części wsi Swarożyn „dla obszaru 
obejmującego strefy 22.NO,Zi i 30EEt”, gmina Tczew.

§ 2

  Plan obejmuje obszar na terenie wsi Swarożyn 
w granicach określonych na rysunku planu, stanowiącym 
załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Przedmiotem planu jest ustalenie przeznaczenia tere-
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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 – część terenu działki 
lub strefy określona w %, pokryta roślinnością lub wo-
dami powierzchniowymi

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 
mierzona od poziomu terenu przy wejściu do budynku 
na poziom parteru do górnej krawędzi pokrycia dachu 
(np. kalenicy); nie dotyczy attyk, kominów, masztów, 
wieżyczek itp.

7. Zabudowa o funkcji wiodącej – zabudowa o funkcji 
zgodnej z przeznaczeniem terenu określonym dla da-
nej strefy funkcyjnej wg klasyfi kacji w punkcie 3. § 5 
niniejszej uchwały.

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

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

10. 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.

11. Infrastruktura techniczna i drogowa – należy przez 
to rozumieć infrastrukturę publiczna i niepubliczną z 
zakresu dróg, ścieżek rowerowych, chodników, ciągów 
pieszo-jezdnych oraz uzbrojenia terenu w sieci kanali-
zacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wodociągowe, 
gazociąg, linie elektroenergetyczne i teletechniczne 
itp.

§ 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:
a) symbol pierwszy – cyfra arabska (z kropką) ozna-

czająca 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,Prz,KS - Tereny zabudowy usługowej, rzemiosła, 

składów i magazynów oraz obsługi komunikacji 
samochodowej
a) Obowiązujące lub wiodące funkcje i obiekty oraz 

formy użytkowania i zagospodarowania terenu:
— zabudowa usługowa
— zabudowa handlowa
— usługi komunikacji samochodowej (stacje ben-

zynowe, stacje obsługi pojazdów)
— składy, magazyny
— składy, magazyny
— rzemiosło

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

dowli związanych z zagospodarowaniem tere-
nu

— lokalizacja urządzeń i obiektów infrastruktury 
technicznej i drogowej

— lokalizacja obiektów służących reklamie
— lokalizacja garaży, budynków gospodarczych, 

wiat itp.
c) Wykluczone formy zabudowy i zagospodarowania 

terenu:
  — zabudowa mieszkaniowa

2) NO - Tereny oczyszczalni ścieków
a) Obowiązujące lub wiodące funkcje, obiekty oraz 

formy użytkowania i zagospodarowania terenu:
    — lokalizacja oczyszczalni ścieków

b) Dopuszczalne formy zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu:
— lokalizacja obiektów małej architektury i bu-
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dowli związanych z zagospodarowaniem tere-
nu

— lokalizacja dróg wewnętrznych i miejsc posto-
jowych

— lokalizacja urządzeń i obiektów infrastruktury 
technicznej i drogowej

— zabudowa towarzysząca związana z funkcją 
wiodącą

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

wiodącą

§ 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. 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.

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

Rozdział 3
Ustalenia szczegółowe

§ 7

  W granicach miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego zostały wyodrębnione 2 strefy funkcyjne, 
ujęte w 2 kartach terenu.

Poz. 1077

1. KARTA TERENU Nr 1 Obr b geodezyjny Swaro yn 1/-07-08/PP/II 
2. PRZEZNACZENIE TERENU  
 U,P rz ,KS  Tereny zabudowy us ugowej, rzemios a, sk adów i magazynów oraz 

obs ugi komunikacji samochodowejTereny zabudowy us ugowej, 
rzemios a, sk adów i magazynów oraz obs ugi komunikacji 
samochodowej 

3. Nr STREFY  1. U,P rz 
,KS

    

 POWIERZCHNIA  2,63 ha     
ZASADY OCHRONY I KSZTA TOWANIA ADU PRZESTRZENNEGO 4.
 Dzia ania inwestycyjne realizowa  w sposób identyfikuj cy przestrze  poprzez 

kszta towanie zabudowy okre lone szczegó owo w punkcie 8 
ZASADY OCHRONY RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 
5.1  Ochronie podlegaj : istniej ca ziele  (zadrzewienia, zakrzewienia), oraz systemy 

drenarskie.  

5.

 5.1.1  Nale y ograniczy  do niezb dnego minimum wszelkie roboty ziemne 
zwi zane z makroniwelacj  terenu. Nale y ograniczy  rozmiary placów 
budów, aby zminimalizowa  przekszta cenia wierzchniej warstwy 
litosfery.  

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

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

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

  5.1.5  Realizacja planu nie mo e prowadzi  do pogorszenia warunków 
aerosanitarnych na przedmiotowym terenie oraz na terenach 
s siednich.

 5.2  Utrzyma  minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – 20%.  
 5.3  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.  

 5.4  Planowane zagospodarowanie terenu nie mo e stanowi ród a zanieczyszcze  dla 
rodowiska gruntowo-wodnego.  
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 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

  Obszar znajduje si  cz ciowo w obr bie strefy ochrony ekspozycji zabytkowego 
zespo u dworsko-parkowego w Swaro ynie. Dzia ania inwestycyjne realizowa  na 
zasadzie harmonii i dobrego s siedztwa z zabytkow  architektur .

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 terenów zielonych itp.  
PARAMETRY I WSKA NIKI KSZTA TOWANIA ZABUDOWY 
8.1 Ilo  kondygnacji,Ilo

kondygnacji, 
Max 3 kondygnacje nadziemne 
 Wysoko  zabudowy max. 12,0 m od poziomu terenu do 
pokrycia dachu (nie dotyczy elementów in yniersko-
tehchnologicznych i reklamowych) 

8.2 Pow. zabudowy: Do 50% powierzchni pokrycia dzia ki 
8.3 Dachy Dowolne. 
8.4 Kszta towanie 

formyKszta towanie
formy 

Stosowa  spójne formy architektoniczne oraz jednolite 
materia y dla wszystkich obiektów zlokalizowanych w obr bie
strefy. 

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  ma  architektur  zwi zan  z funkcj  wiod c .

8.

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

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

  Tereny lub obiekty podlegaj ce ochronie na podstawie odr bnych zapisów nie 
wyst puj .

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 z zachowaniem minimalnej powierzchni dzia ki – 
800 m 2 (nie dotyczy dzia ek dla lokalizacji urz dze  i obiektów zwi zanych
z infrastruktur  techniczn ).

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

11. SZCZEGÓ OWE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW  
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 11.1  W obszarze stref wyklucza si  lokalizowanie urz dze  emituj cych elektromagnetyczne 
promieniowanie niejonizuj ce w zakresie cz stotliwo ci 0,003-300.0000 MHz: 
radiolokacyjne, radiokomunikacyjne, radionawigacyjne, o sumarycznej, okre lonej
zgodnie z przepisami odr bnymi, mocy nadajnika wy szej od 100W oraz si owni
wiatrowych.  

 11.2  Obiekty budowlane, w tym infrastruktura techniczna nie zwi zane z gospodark
drogow  powinny by  lokalizowana w odleg o ci nie mniejszej ni  25 m od 
zewn trznej kraw dzi jezdni drogi krajowej nr 22 zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy 
o drogach publicznych Obiekty budowlane, w tym infrastruktura techniczna nie 
zwi zane z gospodark  drogow  powinny by  lokalizowana w odleg o ci nie mniejszej 
ni  25 m od zewn trznej kraw dzi jezdni drogi krajowej nr 22 zgodnie z art. 43 ust. 
1 ustawy o drogach publicznych  

KOMUNIKACJA12.
12.1  Dojazd z projektowanych dróg dojazdowych  

 12.2  Obs uga komunikacyjna inwestycji na terenie strefy wy cznie na warunkach i w 
uzgodnieniu z zarz dc  drogi krajowej nr 22.  

 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 

INFRASTRUKTURA 
Woda: Z wodoci gu gminnego. 

 Zaopatrzenie w wod  do celów przeciwpo arowych – wed ug
odr bnych przepisów dot. przeciwpo arowego zaopatrzenia 
w wod

cieki sanitarne : Do wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. cieki technologiczne 
odprowadzane do urz dze  kanalizacyjnych wymagaj
podczyszczenia w stopniu zapewniaj cym spe nienie wymaga
okre lonych w obowi zuj cych przepisach. 

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 po uzyskaniu stosownych decyzji administracyjnych. 
 3) Wyklucza si  odprowadzenie wód opadowych do systemu 
odwodnienia drogi krajowej. 

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). 

Energetyka: Z sieci energetycznej, na warunkach gestora sieci. 

13.

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

 Odpady powstaj ce podczas prac budowlanych nale y gromadzi
w odpowiednio przygotowanych miejscach i przekazywa  do 
utylizacji zgodnie z przepisami ustawy o odpadach i przepisami 
lokalnymi. 

14. SPOSÓB TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ DZANIA I U YTKOWANIA
  Do czasu zmiany przeznaczenia terenu wynikaj cego z realizacji ustale  planu obszar 

u ytkowa  w sposób dotychczasowy.  
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15. STAWKA PROCENTOWA 
  30,0 % 

INNE USTALENIA PLANU 16.
16.1  Odleg o ci planowanej zabudowy od drogi krajowej nr 22 powinna wynosi  min. 25 m 

od kraw dzi jezdni, ponadto zabudowa powinna by  lokalizowana w oparciu o ocen
prognozowanego poziomu ha asu emitowanego przez ruch pojazdów poruszaj cych 
si  po drodze.  

  Budynki z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi powinien by  wznoszony 
poza zasi giem zagro e  i uci liwo ci od drogi krajowej nr 22 okre lonych
w przepisach odr bnych, przy czym dopuszcza si  wznoszenie budynków w tym 
zasi gu pod warunkiem zastosowania rodków technicznych zmniejszaj cych 
uci liwo ci poni ej poziomu ustalonego w tych przepisach b d  zwi kszaj cych 
odporno  budynku na te zagro enia i uci liwo ci.  

 16.2  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 z drogami publicznymi 
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. Emisja ha asu pochodz ca
z planowanego zagospodarowania terenu nie mo e powodowa  przekrocze
standardów jako ci rodowiska na terenach chronionych akustycznie. 

 16.3  Na granicy z terenami oczyszczalni cieków wprowadzi  pas zieleni izolacyjnej redniej
lub wysokiej o szer. min. 3m  

1. KARTA TERENU Nr 2 Obr b geodezyjny Swaro yn 1/-07-08/PP/II 
2. PRZEZNACZENIE TERENU  
 NO  Tereny oczyszczalni cieków  
3. Nr STREFY  2.NO      
 POWIERZCHNIA  0,17 ha     

ZASADY OCHRONY I KSZTA TOWANIA ADU PRZESTRZENNEGO 4.
 Dzia ania inwestycyjne realizowa  w sposób identyfikuj cy przestrze  poprzez 

kszta towanie zabudowy okre lone szczegó owo w punkcie 8 
ZASADY OCHRONY RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 5.
5.1  Ochronie podlegaj : istniej ca ziele  (zadrzewienia, zakrzewienia), oraz systemy 

drenarskie.  
  5.1.1  Powierzchnie terenu chroni  przed erozj  wodn  poprzez 

zabezpieczenie swobodnego odp ywu wód opadowych , nie 
dopuszczaj c do ich zalegania.

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

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

 5.2  Utrzyma  minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – 30%.  
 5.3  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.  

 5.4  Gospodarka odpadami musi by  zgodna z ustaw  o odpadach  
6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY 

WSPÓ CZESNEJ
  Obszar znajduje si  w obr bie strefy ochrony ekspozycji zabytkowego zespo u

dworsko-parkowego w Swaro ynie. Dzia ania inwestycyjne realizowa  na 
zasadzie harmonii i dobrego s siedztwa z zabytkow  architektur .
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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 
8.1 Ilo  kondygnacji,Ilo

kondygnacji, 
Nie okre la si . Dla zabudowy zwi zanej 
z funkcjonowaniem obs ugi oczyszczalni cieków 
wielko  i rodzaj zabudowy w zale no ci od potrzeb 
technologicznych. 

8.2 Pow. zabudowy: Wielko  i rodzaj zabudowy uzale niona od potrzeb 
technologicznych 

8.3 Dachy Dowolne. 
8.4 Kszta towanie 

formyKszta towanie
formy 

Nie okre la si

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  ma  architektur  zwi zan  z funkcj
wiod c .

8.

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

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

  Tereny lub obiekty podlegaj ce ochronie na podstawie odr bnych zapisów nie 
wyst puj .

10. SZCZEGÓ OWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIA U NIERUCHOMO CI
  Dopuszcza si  regulacj  granic i podzia  terenu dla potrzeb infrastruktury techn. 

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

11. SZCZEGÓ OWE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW  
 11.2  W obszarze stref wyklucza si  lokalizowanie urz dze  emituj cych 

elektromagnetyczne promieniowanie niejonizuj ce w zakresie cz stotliwo ci 
0,003-300.0000 MHz: radiolokacyjne, radiokomunikacyjne, radionawigacyjne, 
o sumarycznej, okre lonej zgodnie z przepisami odr bnymi, mocy nadajnika 
wy szej od 100W oraz si owni wiatrowych.  

 11.3  Obiekty budowlane, w tym infrastruktura techniczna nie zwi zane z gospodark
drogow  powinny by  lokalizowana w odleg o ci nie mniejszej ni  25 m od 
zewn trznej kraw dzi jezdni drogi krajowej nr 22 zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy 
o drogach publicznych Obiekty budowlane, w tym infrastruktura techniczna nie 
zwi zane z gospodark  drogow  powinny by  lokalizowana w odleg o ci nie 
mniejszej ni  25 m od zewn trznej kraw dzi jezdni drogi krajowej nr 22 zgodnie 
z art. 43 ust. 1 ustawy o drogach publicznych  

KOMUNIKACJA12.
12.1  Dojazd z projektowanych dróg dojazdowych  

 12.2  W granicach w asno ci nale y zapewni  miejsca parkingowe w ilo ci wynikaj cej 
z technologii obiektu.  

INFRASTRUKTURA 
Woda: Z wodoci gu gminnego. 

 Zaopatrzenie w wod  do celów przeciwpo arowych – 
wed ug odr bnych przepisów dot. przeciwpo arowego 
zaopatrzenia w wod

cieki sanitarne : Do w asnej oczyszczalni. 
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 

13.

Poz. 1077

(Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115).
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pobliskich cieków powierzchniowych, systemu kanalizacji 
deszczowej, do ów ch onnych lub zbiorników retencyjnych 

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). 

Energetyka: Z sieci energetycznej, na warunkach gestora sieci. 
UtylizacjaUtylizacja Wywóz przez specjalistyczne przedsi biorstwa na 

wysypisko mieci, z którego korzysta gmina. 
 Odpady powstaj ce podczas prac budowlanych nale y
gromadzi  w odpowiednio przygotowanych miejscach 
i przekazywa  do utylizacji zgodnie z przepisami ustawy 
o odpadach i przepisami lokalnymi. 

14. SPOSÓB TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ DZANIA I U YTKOWANIA
  Nie okre la si .
15. STAWKA PROCENTOWA 

Poz. 1077

  0,001 % 
INNE USTALENIA PLANU 16.
 Nie wyst puj .

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 
dnia 28 grudnia 2000 r. zmienionego Uchwałami Rady 
Gminy Tczew Nr XXVII/440/2005 z dnia 25 lutego 2005 r., 
Nr XXVIII/447/2005 z dnia 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.

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

§ 11

  Uchyla się uchwałę Nr VI/80/2003 Rady Gminy Tczew z 
dnia 26 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 
na terenie wsi Swarożyn, gmina Tczew, w części objętej 
niniejszym planem miejscowym – tj. „dla obszaru obej-
mującego strefy 22.NO,Zi i 30EEt”, gmina Tczew.

§ 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.
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXVIII/333/2010
Rady Gminy Tczew
z dnia 3 marca 2010 r.

Poz. 1077
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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.


