
Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 34 — 4106 — Poz. 780, 781

Pomorskiego z 1999 r. nr 125 poz. 1089.

§ 4

Załącznikami do niniejszej uchwały, stanowiącymi jej 
integralne części, są:
a) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do 

projektu planu (załącznik nr 1),
b) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w 

planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które należą do zadań własnych  gminy oraz zasadach 
ich finansowania (załącznik nr 2).

§ 5

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmi-
strzowi Gminy Kartuzy.

§ 6

Zobowiązuje się Burmistrza Gminy Kartuzy do:
1) przekazania Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej 

uchwały wraz z załącznikami oraz dokumentacją 
prac planistycznych w celu oceny ich  zgodności 
z przepisami prawa ogłoszenia jej w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Pomorskiego,

2) publikacji niniejszej uchwały na stronie internetowej 
gminy,

3) umożliwienia zainteresowanym osobom wglądu do 
przedmiotowej zmiany planu oraz otrzymywania z niej 
wypisów i wyrysów,

4) wprowadzenia do rejestru planów miejscowych,
5) przekazania Staroście kopii niniejszej uchwały.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogło-
szenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomor-
skiego, za wyjątkiem § 6 ust. 1 i 2 które  wchodzą w życie 

z dniem podjęcia uchwały.
 Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kartuzach

Ryszard Duszyński

   Załącznik nr 1
   do uchwały nr III/27/10
   Rady Miejskiej w Kartuzach

     z dnia 22 grudnia 2010 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesio-

nych do zmiany miejscowego planu zagospodarowa-

nia przestrzennego działek nr nr 342/1,  341/5, 341/6, 

341/2, 341/7, 859, 860, 861, 862, 340, 339/2, 339/3 

(339/1), 789 we wsi Kiełpino, gmina Kartuzy

W okresie wyłożenia planu miejscowego do publicz-
nego wglądu oraz w okresie 14 dni po okresie wyłożenia, 
nie wpłynęły uwagi do planu.

   Załącznik nr 2
   do uchwały nr III/27/10
   Rady Miejskiej w Kartuzach

     z dnia 22 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 – do zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego działek nr nr 342/1, 

341/5, 341/6, 341/2, 341/7, 859,  860, 861, 862, 340, 

339/2, 339/3 (339/1), 789 we wsi Kiełpino, gmina Kar-

tuzy

W związku ze zmianą planu miejscowego nie wystą-
pią inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które 
należą do zadań własnych gminy.
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 UCHWAŁA Nr III/28/10

Rady Miejskiej w Kartuzach

 z dnia 22 grudnia 2010 r.

 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 320/13 obr. 

Kartuzy – Burchardztwo gm. Kartuzy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy 
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. 
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz  art. 20 w związku 
z art. 14 ust. 8, art. 15, art. 16 ust. 1, art. 17, art. 27, art. 
29 i art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i  zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 
poz. 717 ze zm.) Rada Miejska w Kartuzach, na wniosek 
Burmistrza Gminy Kartuzy, uchwala co  następuje:

§ 1

Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego dla działki nr 320/13 obr. Kartuzy 
– Burchardztwo gm. Kartuzy,  uchwalonego uchwałą nr 
XXX/485/01 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 30.10.2001 
r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa  
Pomorskiego z 2002 r. nr 22 poz. 550. Zmiany polegają 
na uściśleniu ustaleń planu oraz zmianie załącznika gra-
ficznego.

§ 2

1) Zmiana miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla działki nr 320/13 obr. Kartuzy – 
Burchardztwo gm. Kartuzy polega na:
a) zmianie ustaleń planu zawartych w:§ 2 ust. 3 pkt 2, 

w którym: słowa: „odprowadzenie ścieków sanitar-

nych - do zbiorczej kanalizacji sanitarnej;  dla ście-
ków technologicznych należy przewidzieć na terenie 
posesji punkt kontroli ścieków;” zmienia się na: 
„odprowadzenie ścieków sanitarnych - do  zbiorczej 
kanalizacji sanitarnej; do czasu wybudowania zbior-
czej sieci kanalizacji, dopuszcza się gromadzenie 
ścieków w szczelnych monolitycznych  zbiornikach 
bezodpływowych, z zapewnieniem odbioru ścieków 
przez wyspecjalizowaną jednostkę, jako rozwiąza-
nie tymczasowe, z chwilą realizacji  sieci kanaliza-
cji sanitarnej należy je bezwzględnie zlikwidować, 
a budynki podłączyć do kanalizacji zbiorczej; dla 
ścieków technologicznych należy  przewidzieć na 
terenie posesji punkt kontroli ścieków;”

b) dopisaniu do § 2 ust. 1 punktu 6a w brzmieniu: 6a) 
nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 12m 
od granicy lasu.

2) Zmianie ulega załącznik graficzny do uchwały nr 
XXX/485/01 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 
30.10.2001r na załącznik nr 1 do niniejszej  uchwały.

§ 3

Niniejsza uchwała jest integralną częścią uchwały 
podstawowej miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego dla działki nr 320/13 obr.  Kartuzy 
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– Burchardztwo gm. Kartuzy, uchwalonego uchwałą nr 
XXX/485/01 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 30.10.2001 
r., opublikowaną w Dzienniku  Urzędowym Województwa 
Pomorskiego z 2002 r. nr 22 poz. 550.

§ 4

Załącznikami do niniejszej uchwały, stanowiącymi jej 
integralne części, są:
a) część graficzna – rysunek miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w skali 1:1000 
(załącznik nr 1),

b) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do 
projektu planu (załącznik nr 2),

c) rozstrzygnięcie 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

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmi-
strzowi Gminy Kartuzy.

§ 6

Zobowiązuje się Burmistrza Gminy Kartuzy do:
1) przekazania Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej 

uchwały wraz z załącznikami oraz dokumentacją 
prac planistycznych w celu oceny ich  zgodności 
z przepisami prawa ogłoszenia jej w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Pomorskiego,

2) publikacji niniejszej uchwały wraz z częścią graficzną 
na stronie internetowej gminy,

3) umożliwienia zainteresowanym osobom wglądu do 
przedmiotowej zmiany planu oraz otrzymywania z niej 
wypisów i wyrysów,

4) wprowadzenia do rejestru planów miejscowych,
5) przekazania Staroście kopii niniejszej uchwały.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni od ogło-
szenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomor-
skiego, za wyjątkiem § 6 ust. 1 i 2 które  wchodzą w życie 
z dniem podjęcia uchwały.

 Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kartuzach

Ryszard Duszyński
Załącznik nr 1
do uchwały nr III/28/10
Rady Miejskiej w Kartuzach

  z dnia 22 grudnia 2010 r.
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   Załącznik nr 2
   do uchwały nr III/28/10
   Rady Miejskiej w Kartuzach
   z dnia 22 grudnia 2010 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesio-

nych do zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla działki nr 320/13 obr.  Kartuzy – 

Burchardztwo gm. Kartuzy

W okresie wyłożenia planu miejscowego do publicz-
nego wglądu oraz w okresie 14 dni po okresie wyłożenia, 
nie wpłynęły uwagi do planu.

   Załącznik nr 3
   do uchwały nr III/28/10
   Rady Miejskiej w Kartuzach

     z dnia 22 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 – do zmiany miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego dla działki nr 320/13 obr. 

Kartuzy – Burchardztwo gm.  Kartuzy

W związku ze zmianą planu miejscowego nie wystą-
pią inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które 
należą do zadań własnych gminy.
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 UCHWAŁA Nr III/29/10

Rady Miejskiej w Kartuzach

 z dnia 22 grudnia 2010 r.

 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Kartuzy, 

położonego we wsi Pomieczyńska  Huta, działki nr 34/2, 36, 35/3, 35/4, 35/5

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy 
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. 
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz  art. 20 w związku 
z art. 14 ust. 8, art. 15, art. 16 ust. 1, art. 17, art. 27, art. 
29 i art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i  zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 
poz. 717 ze zm.) Rada Miejska w Kartuzach, na wniosek 
Burmistrza Gminy Kartuzy, uchwala co  następuje:

§ 1

Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego fragmentu gminy Kartuzy, poło-
żonego we wsi Pomieczyńska Huta, działki nr  34/2, 36, 
35/3, 35/4, 35/5, uchwalonego uchwałą nr XI/190/03 Rady 
Miejskiej w Kartuzach z dnia 29.10.2003 r., opublikowaną 
w Dzienniku Urzędowym  Województwa Pomorskiego 
z 2004 r. nr 19 poz. 404. Zmiany polegają na uściśleniu 
ustaleń planu.

§ 2

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego fragmentu gminy Kartuzy, położonego we 
wsi Pomieczyńska Huta, działki nr 34/2, 36,  35/3, 35/4, 
35/5 odnosi się do zmiany ustaleń planu zawartych w 
ustaleniach szczegółowych:
1) w kartach terenu nr 1 i 2, pkt 6 f dotyczący: ZASADY 

OBSŁUGI  W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ – ODPROWADZENIE  ŚCIEKÓW 
SANITARNYCH słowa: „do zbiorczej sieci kanalizacji 
sanitarnej, do czasu wybudowania zbiorczej sieci 
kanalizacji, jako rozwiązanie  tymczasowe dopuszcza 
się gromadzenie ścieków w szczelnych monolitycznych 
zbiornikach bezodpływowych, z zapewnieniem 
odbioru ścieków przez  wyspecjalizowaną jednostkę, 
z chwilą realizacji sieci kanalizacji sanitarnej budynki 
należy podłączyć do kanalizacji zbiorczej, a zbiorniki 
szczelne  zlikwidować” zmienia się na: „do zbiorczej 
sieci kanalizacji sanitarnej; do czasu wybudowania 
zbiorczej sieci kanalizacji, dopuszcza się gromadzenie  
ścieków w szczelnych monolitycznych zbiornikach 
bezodpływowych, z zapewnieniem odbioru ścieków 
przez wyspecjalizowaną jednostkę, jako  rozwiązanie 
tymczasowe, z chwilą realizacji sieci kanalizacji 

sanitarnej należy je bezwzględnie zlikwidować, a 
budynki podłączyć do kanalizacji zbiorczej;  dla 
budynków użyteczności publicznej dopuszcza się 
odprowadzanie ścieków sanitarnych do przydomowych 
oczyszczalni ścieków”.

§ 3

Niniejsza uchwała jest integralną częścią uchwały 
podstawowej miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego fragmentu gminy Kartuzy,  położonego 
we wsi Pomieczyńska Huta, działki nr 34/2, 36, 35/3, 35/4, 
35/5, uchwalonego uchwałą nr XI/190/03 Rady Miejskiej 
w Kartuzach z dnia  29.10.2003 r., opublikowaną w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Pomorskiego z 2004 r. 
nr 19 poz. 404.

§ 4

Załącznikami do niniejszej uchwały, stanowiącymi jej 
integralne części, są:
a) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do 

projektu planu (załącznik nr 1),
b) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w 

planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które należą do zadań własnych  gminy oraz zasadach 
ich finansowania (załącznik nr 2).

§ 5

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmi-
strzowi Gminy Kartuzy.

§ 6

Zobowiązuje się Burmistrza Gminy Kartuzy do:
1) przekazania Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej 

uchwały wraz z załącznikami oraz dokumentacją 
prac planistycznych w celu oceny ich  zgodności 
z przepisami prawa ogłoszenia jej w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Pomorskiego,

2) publikacji niniejszej uchwały na stronie internetowej 
gminy,

3) umożliwienia zainteresowanym osobom wglądu do 
przedmiotowej zmiany planu oraz otrzymywania z niej 
wypisów i wyrysów,

4) wprowadzenia do rejestru planów miejscowych,
5) przekazania Staroście kopii niniejszej uchwały.


