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 UCHWAŁA Nr IV/16/2010

Rady Gminy Luzino

 z dnia 29 grudnia 2010 r.

 w sprawie uchwalenia:miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Zelewo - część działki 

nr 7/9, gmina Luzino

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. 
U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r.  Nr 23 poz. 220, Nr 
62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 
poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 
2004 r. Nr 102  poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 
172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, z 
2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 173 poz. 1218, z  2008 r. Nr 180 
poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 
157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 106, 
poz. 675) oraz  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 2003r. nr  80 
poz. 717, z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492, z 2005 
r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087, z 2006 r. Nr 45 poz. 
319, Nr 225 poz. 1635, z  2007 r. Nr 127 poz. 880, z 2008 
r. Nr 199 poz. 1227, Nr 201 poz. 1237, Nr 220 poz. 1413, 
z 2010 r. Nr 75 poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz.  
804, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043, Nr 130, poz. 871) 
Rada Gminy Luzino uchwala, co następuje:

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego fragmentu wsi Zelewo obejmującego obszar 
części działki o numerze ewidencyjnym  7/9, na terenie 
gminy Luzino.

§ 2

Plan obejmuje obszar na terenie wsi Zelewo w grani-
cach określonych na rysunku planu, stanowiącym załącz-
nik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

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

§ 1

Ustala się następujące definicje użytych jęć w usta-

leniach planu:
1) Strefa funkcyjna – fragment obszaru objętego 

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 zabudowy – maksymalna dopuszczalna 
wielkość powierzchni zabudowy określona w% 
wyrażająca stosunek powierzchni  wszystkich 
budynków (mierzona po obrysie ścian zewnętrznych) 
zlokalizowanych na działce lub w obrębie strefy 
funkcyjnej do powierzchni tej działki lub  strefy 
funkcyjnej.

4) 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.

5) Zabudowa o funkcji wiodącej – zabudowa o funkcji 
zgodnej z przeznaczeniem terenu określonym dla 
danej strefy funkcyjnej wg klasyfikacji w  punkcie 3. § 
5 niniejszej uchwały.

6) Zabudowa o funkcji towarzyszącej – zabudowa o 
funkcji uzupełniającej, towarzysząca zabudowie 
wiodącej, wg klasyfikacji w punkcie 3 § 5  niniejszej 
uchwały.

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

§ 5

1. Teren objęty granicami planu stanowi jedną strefę 
funkcyjną oddzieloną liniami rozgraniczającymi.

2. Strefę funkcyjną oznacza się symbolem cyfrowo-
literowym, określającym 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 strefy funkcyjnej. Funkcje 
określone w ustaleniach szczegółowych, inne  niż w 
ustaleniach ogólnych, są obowiązujące.
1) PG - Tereny górniczej eksploatacji kruszywa natu-

ralnego
a) Obowiązujące lub wiodące funkcje, obiekty 

oraz formy użytkowania i zagospodarowania 
terenu:
- eksploatacja kruszywa naturalnego

b) Dopuszczalne formy zabudowy i zagospodarowania 
terenu:

- lokalizacja obiektów i urządzeń związanych z 
funkcją wiodącą planu
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- lokalizacja dróg wewnętrznych
- lokalizacja urządzeń i obiektów infrastruktury tech-

nicznej i drogowej
c) Wykluczone formy zabudowy i zagospodarowania 

terenu:
- wszelka zabudowa obiektami budowlanymi i zago-

spodarowanie terenu nie związane z funkcją wio-
dącą

§ 6

1. 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.

2. Zakres uciążliwości dla środowiska prowadzonej 
działalności musi być ograniczony do granic obszaru, 
dla którego inwestor posiada tytuł prawny.

Rozdział III

Ustalenia szczegółowe

§ 7

W granicach miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego została wyodrębniona 1 strefa funkcyjna, 
ujęta w 1 karcie terenu.
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Rozdział IV

Stwierdzenie zgodności planu ze studium

§ 8

Stwierdza się zgodność Miejscowego Planu Zago-
spodarowania Przestrzennego z polityką przestrzenną 
Gminy, określoną w Studium Uwarunkowań i  Kierun-
ków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Luzino, 
zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXV/336/2006 Rady Gminy 
Luzino z dnia 10 października  2006 r.

Rozdział V

Załączniki do uchwały

§ 9

1. Integralną częścią uchwały są:
1) Rysunek planu nr 1 w skali 1:1000 – załącznik Nr 1 

do niniejszej uchwały
2) Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych 

w planie inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, które należą do zadań własnych  Gminy 
oraz zasadach ich finansowania – załącznik Nr 2 do 
niniejszej uchwały.

3) Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag – 
załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 10

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

Wojewodzie Pomorskiemu w celu ogłoszenia jej w 
Dzienniku Urzędowym Województwa  Pomorskie-
go.

2) Umieszczenia odpisu niniejszej uchwały na okres 
14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Luzino.

3) Publikacji niniejszej uchwały wraz z częścią graficz-
ną na stronie internetowej Urzędu Gminy Luzino.

§ 11

Zobowiązuje się Wójta Gminy Luzino do umożliwie-
nia zainteresowanym osobom wglądu do dokumentów 
przedstawiających plan oraz wydawanie z tych  doku-
mentów, na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im 
wyrysów i wypisów.

§ 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.

Przewodnicząca
Rady Gminy

Genowefa Kasprzyk
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Załącznik nr 1
do uchwały nr IV/16/2010
Rady Gminy Luzino

  z dnia 29 grudnia 2010 r.
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   Załącznik nr 2
   do uchwały nr IV/16/2010
   Rady Gminy Luzino

     z dnia 29 grudnia 2010 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w 

planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które należą do zadań własnych gminy oraz  zasadach 

ich finansowania

Przedmiotem opracowania jest miejscowy plan zago-
spodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Zelewo 
gmina Luzino. Dla przedmiotu planu nie  występuje 
konieczność realizacji inwestycji z zakresu infrastruktu-
ry technicznej, które należą do zadań własnych gminy, 
gdyż teren przylega do dróg  publicznych, które są w 
pełni uzbrojone. Nakłady związane z wykorzystaniem 

przyłączy oraz zagospodarowaniem działki wchodzą w 
skład kosztu  inwestycji (komercyjnego lub publiczne-
go) i nie stanowią kosztu uzbrojenia i urządzenia dróg 
publicznych.

   Załącznik nr 3
   do uchwały nr IV/16/2010
   Rady Gminy Luzino

     z dnia 29 grudnia 2010 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesio-

nych do projektu planu wyłożonego w dniach 11.10.2010r. 

do 9.11.2010r.

W okresie wyłożenia projektu planu do publicznego 
wglądu oraz w czasie 14 dni po upływie okresu wyłoże-
nia projektu planu uwagi nie wpłynęły.
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 UCHWAŁA Nr IV/28/11

Rady Gminy Ryjewo

 z dnia 23 lutego 2011 r.

 w sprawie określenia wzoru deklaracji i informacji oraz załączników do deklaracji i informacji na podatek od nieru-

chomości, podatek rolny i podatek  leśny.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity: Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r.  Nr 23, poz. 220; 
Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 
214, poz. 1806; z 2003r., Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 
1568 oraz 2004 r. Nr  102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; 
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006r. 
Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz.  
327 i Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008r., Nr 
180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r., Nr 52, poz. 
420 i Nr 157, poz. 1241, oraz z  2010r., Nr 28, poz. 142 
i Nr 28, poz. 146 i Nr 106, poz. 675) oraz art. 6 ust. 13 
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych1)  (Tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 
613 i Nr 96, poz. 620), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 
listopada 1984 r. o podatku rolnym (Tekst jednolity:  Dz. 
U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 zmiany: Nr 191, poz. 1412, Nr 
245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825, oraz z 2007 r. Nr 109, 
poz. 747) z 2008 r. Nr 116,  poz. 730 i Nr 237, poz. 1655, 
z 2009 r. Nr 56, poz. 458 i z 2010 r. Nr 96, poz. 620) oraz 
art. 6 ust. 9 pkt 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o  
podatku leśnym Dz. U. Nr 200, poz. 1682 zmiany: Nr 216, 
poz. 1826, z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365 
i Nr 179, poz. 1484 oraz z 2006 r.  Nr 245, poz. 1775 i Nr 
249, poz. 1825 z 2008 r. Nr 116, poz. 730, z 2009 r. Nr 56, 
poz. 458 i z 2010 r. Nr 96, poz. 620) Rada Gminy Ryjewo 
uchwala,  co następuje:

§ 1

Określa się wzór deklaracji i informacji oraz załączni-
ków do deklaracji i informacji na podatek od nierucho-
mości:
1) Informacja w sprawie podatku od nieruchomości IN-1 

stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
2) Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1 

stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
3) Załącznik do informacji i deklaracji: Dane o 

nieruchomościach ZN-1/A stanowiący załącznik nr 3 
do niniejszej uchwały,

4) Załącznik do informacji i deklaracji: Dane o zwolnieniach 
podatkowych w podatku od nieruchomości ZN-1/B 
stanowiący załącznik nr 4 do  niniejszej uchwały.

§ 2

Określa się wzór deklaracji i informacji oraz załączni-

ków do deklaracji i informacji na podatek rolny:
1) Informacja w sprawie podatku rolnego IR-1 stanowiąca 

załącznik nr 5 do niniejszej uchwały,
2) Deklaracja na podatek rolny DR-1 stanowiąca załącznik 

nr 6 do niniejszej uchwały,
3) Załącznik do informacji i deklaracji: Dane o 

nieruchomościach rolnych ZR-1/A stanowiący załącznik 
nr 7 do niniejszej uchwały,

4) Załącznik do informacji i deklaracji: Dane o 
zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku 
rolnym ZR-1/B stanowiący załącznik nr 8 do  niniejszej 
uchwały.

§ 3

Określa się wzór deklaracji i informacji oraz załączni-
ków do deklaracji i informacji na podatek leśny:
1) Informacja w sprawie podatku leśnego IL-1 stanowiąca 

załącznik nr 9 do niniejszej uchwały,
2) Deklaracja na podatek leśny DL-1 stanowiąca załącznik 

nr 10 do niniejszej uchwały,
3) Załącznik do informacji i deklaracji: Dane o 

nieruchomościach leśnych ZL-1/A stanowiący załącznik 
nr 11 do niniejszej uchwały,

4) Załącznik do informacji i deklaracji: Dane o 
zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym ZL-1/B 
stanowiący załącznik nr 12 do niniejszej  uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Traci moc Uchwała Nr XVII/120/08 Rady Gminy Ryjewo 
z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie określenia wzoru dekla-
racji i informacji oraz załączników do  deklaracji i infor-
macji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i 
podatek leśny.

§ 6

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego oraz podlega ogłoszeniu w 
sposób zwyczajowo przyjęty na terenie  Gminy Ryjewo z 
mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 roku.

 
Przewodniczący 

Rady Gminy
Kazimierz Zima


