
UCHWAŁA NR XXVI/336/2012
RADY MIEJSKIEJ RUMI

z dnia 27 września 2012 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi dla 
części obszaru położonego w rejonie ulic Gdańskiej, Gdyńskiej i Łokietka dla strefy 13.ZI i części stref 

1.MN i 003.KL. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (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 
i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 
1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. 
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111i Nr 223, poz. 1458, z 2009 
r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146,Nr 40,poz.230, Nr 106, poz. 675, Dz.U. 
z 2011r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz. 1281, z 2012r. poz. 567) oraz na 
podstawie   art. 20 w związku z art. 14 ust. 8, art. 15, art.16 ust. 1, art. 27, art. 29, art. 34 ust. 1, art. 35 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym (Dz. U. z 2012r.  poz. 647), Rada 
Miejska  Rumi uchwala co następuje:  

Rozdział 1.
Przepisy ogólne 

§ 1. 1. Stwierdza się, że zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi dla 
części obszaru położonego w rejonie ulic Gdańskiej, Gdyńskiej i Łokietka dla strefy 13.ZI i części stref 1.MN 
i 003.KL zwana dalej „planem” nie narusza ustaleń  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Rumi, uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej Rumi Nr V/39/2011 z dnia 27.01.2011r.  

2. Uchwala się plan, o którym mowa w ust. 1, obejmujący obszar o powierzchni  0,24 ha.  

§ 2. 1. W uchwale Nr XXXIII/348/2001 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29.03.2001r. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  miasta Rumi dla obszaru położonego w rejonie ul. 
Gdańskiej, Gdyńskiej, Łokietka dokonuje się następujących zmian: 

1) w § 2 ust.1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

- „1) Intensywność zabudowy – wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do 
powierzchni działki;” 

2) w § 2 ust. 1 dodaje się pkt 9 w brzmieniu: 

- „9) Powierzchnia całkowita zabudowy – suma powierzchni całkowitych kondygnacji nadziemnych 
wszystkich budynków znajdujących się na działce" 

3) w § 3 ust. 1 o brzmieniu: Ustala się podział terenu objętego planem na 19 (od 1 do 19) terenów 
oznaczonych symbolami cyfrowo-literowymi, wydzielonych liniami rozgraniczającymi tereny o różnych 
funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania oraz na 10 (od 001 do 010) terenów komunikacyjnych 
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oznaczonych symbolami cyfrowo - literowymi.", otrzymuje brzmienie "Ustala się podział terenu objętego 
planem na 18 (od 1 do 18) terenów oznaczonych symbolami cyfrowo-literowymi, wydzielonych liniami 
rozgraniczającymi tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania oraz na 10 (od 001 
do 010) terenów komunikacyjnych oznaczonych symbolami cyfrowo - literowymi." 

4) w § 3 ust. 4 pkt 2 dla terenu oznaczonego 1MN, 2.MN, 3.MN, 4.MN, 5.MN, 12.MN dodaje się tiret 
w brzmieniu: „- dla działek nr 7, 9, 153/6, fragmentu działek 1/9 i 1/10 nie ustala się proporcji pomiędzy 
funkcjami mieszkalną, a funkcją usługową.” 

5) w § 3 ust. 4 pkt 7 dla terenu oznaczonego 1MN, 2.MN, 3.MN, 4.MN, 5.MN, 12.MN dodaje się tiret 
w brzmieniu: „- w przypadku grodzenia nieruchomości od strony ulicy Gdyńskiej ogrodzenie należy 
usytuować w linii zabudowy.” 

6) w § 3 ust 4 pkt 1 w brzmieniu:  "1.Oznaczenie terenu 13ZI, 14.ZI,15.ZI, 16 ZI, 17.ZI" otrzymuje brzmienie: 
"1. Oznaczenie terenu: 14.ZI,15.ZI, 16 ZI, 17.ZI” 

7) w § 6 ust. 1 skreśla się oznaczenie 13.ZI. 

§ 3. 1. Rysunek zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi stanowi 
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Rozstrzygnięcie dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu wyłożonego do 
publicznego wglądu stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.  

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

§ 4. 1. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rumi. 

2. Zobowiązuje się Burmistrza Miasta Rumi do: 

1) niezwłocznego przekazania niniejszej uchwały wraz z dokumentacją planistyczną Wojewodzie 
Pomorskiemu w celu oceny jej zgodności z prawem i ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego; 

2) umieszczenia niniejszej uchwały na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rumi 

3) jednoznacznego oznaczenia w tekście planu obowiązujących zmian; 

4) umieszczenia niniejszej uchwały na stronie internetowej Gminy.  

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego, z wyjątkiem § 4 , który wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały.  

 

Przewodniczący Rady 
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Tadeusz Piątkowski
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/336/2012

Rady Miejskiej Rumi

z dnia 27 września 2012 r.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/336/2012 

Rady Miejskiej Rumi 

z dnia 27 września 2012 r. 

ROZSTRZYGNIĘCIE W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU 
PLANU WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU 

W DNIACH OD 14.05.2012R. DO 12.06.2012R. 

Uwagi mogły być składane do dnia 02 lipca 2012r. 

I. Do projektu planu będącego przedmiotem niniejszej uchwały dnia 29.05.2012r. wpłynęła jedna uwaga, która 
nie została uwzględniona w projekcie planu, a ponadto pismem z dnia 11.07.2012r. uwaga została 
anulowana przez wnioskodawcę. Uwagę wniósł: 

1. Pan T.M.; uwaga dotyczy zwiększenia powierzchni zabudowy i zmiany kąta pochylenia połaci dachowej 
dla zapisów dla działek nr 7, 9, 153/6 obr 12. 

II. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wraz z uzasadnieniem: 

Ad 1) uwaga nieuwzględniona 

Rozstrzygnięcie uzasadnia się następująco: wniesiona uwaga nie dotyczy zakresu określonego w uchwale 
o przystąpieniu do  sporządzenia zmiany. 
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/336/2012

Rady Miejskiej Rumi

z dnia 27 września 2012 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/336/2012 

Rady Miejskiej Rumiz dnia 27 września 2012 r. 

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIEJSKIEJ RUMI 
o sposobie realizacji oraz zasadach finansowania zapisanych w planie 

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy. 

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) oraz art. 7 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591ze zmianami), Rada Miejska Rumi rozstrzyga, co 
następuje: 

Na obszarze zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi, dla części 
obszaru położonego w rejonie ulic Gdańskiej, Gdyńskiej i Łokietka dla strefy 13.ZI i części stref 1.MN 
i 003.KL inwestycje z zakresu komunikacji i uzbrojenia terenu pozostają bez zmian w stosunku do ustaleń 
zawartych w obowiązującym planie uchwalonym uchwałą NrXXXIII/348/2001Rady Miejskiej Rumi z dnia 
29 marca 2001r. W związku z faktem, że nie przewiduje się nowych inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które należą do zadań własnych gminy uchwalenie w/w planu nie spowoduje skutków 
finansowych. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Rumi 

Tadeusz Piątkowski

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 5 – Poz. 3488


		2012-11-07T14:33:20+0000
	Not specified
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




