
 

 

UCHWAŁA NR XVIII/110/2012 

RADY GMINY STARA KISZEWA 

z dnia 15 marca 2012 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Olpuch  

Na podstawie art.20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, zm: 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 Nr 199 

poz.1227, Nr 201 poz 1237 Nr220 poz. 1413), art.18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (tj. 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 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, 

Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128, 

Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180 poz 1111, 

Nr 223 poz. 1458, z 2009r. Nr 52 poz 420.)  

Rada Gminy Stara Kiszewa  

uchwala, co następuje:  

§ 1. Po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Stara Kiszewa” uchwalonego Uchwałą Rady Gminy w Starej Kiszewie  

Nr XVIII/124/2004 z dnia 23 czerwca 2004 roku uchwala się miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego fragmentów wsi Olpuch zwany dalej „planem”, obejmujący teren położony przy jeziorze 

Wierzchul oraz teren działek nr 37/4, 30/16, 297/9 we wsi Olpuch.  

§ 2. Wyjaśnienie pojęć użytych w niniejszym planie:  

1) teren – obszar wydzielony liniami rozgraniczającymi o jednakowych zasadach zagospodarowania, którego 

przeznaczenie zostało określone w § 3 i odpowiedniej karcie terenu, przeznaczony także pod sieci 

i urządzenia sieciowe infrastruktury technicznej (w tym drogi) oraz zieleń,  

2) wysokość zabudowy – wysokość mierzona od najniższej rzędnej rzutu pionowego obrysu ścian lub podpór 

najniższej kondygnacji nadziemnej na powierzchnię terenu (odwzorowaną na podkładzie mapowym 

rysunku planu) do najwyższej kalenicy dachu lub najwyższego punktu na pokryciu kubatury budynku albo 

attyki.  

Do wysokości zabudowy nie wlicza się urządzeń, instalacji i elementów technicznych, rekreacyjno-

sportowych, reklamowych (o ile nie mają formy attyki), takich jak: anteny, maszty odgromnikowe, kominy, 

klimatyzatory, nadbudówki nad dachami (np. maszynownie dźwigów, centrale wentylacyjne, 

klimatyzacyjne, kotłownie), które postrzegane z poziomu podłogi parteru (z odległości od zabudowy nie 

mniejszych niż dwie i nie większych niż trzy jej wysokości) nie podwyższają optycznie zabudowy swoją 

masą.  

Dopuszcza się mierzenie wysokości oddzielnie dla poszczególnych części budynków.  
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3) mieszkanie integralnie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą – mieszkanie właściciela 

podmiotu gospodarczego, stróża lub technologa, o ile działalność wymaga całodobowego nadzoru 

technologicznego, na działce wspólnej z obiektem gospodarczym.  

Dopuszcza się najwyżej dwa mieszkania (w odrębnym budynku mieszkalnym lub w budynku wspólnym 

z prowadzoną działalnością gospodarczą), przy czym łączna powierzchnia użytkowa mieszkań nie może 

przekraczać łącznej powierzchni użytkowej wykorzystywanej na cele działalności gospodarczej.  

4) dach stromy – dach, który spełnia równocześnie następujące warunki:  

a) połacie dachowe są nachylone do poziomu pod kątem większym niż 30
0
, a w przypadku górnej połaci 

dachu mansardowego – pod kątem większym niż 10
0
,  

b) powierzchnia lukarn przykrytych połaciami o mniejszym nachyleniu nie przekracza połowy całej 

powierzchni przykrytej dachem odwzorowanym na rzucie poziomym.  

5) maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy  linia ograniczająca obszar, na którym dopuszcza się 

wznoszenie budynków oraz – określonych w ustaleniach planu – budowli. Linia nie dotyczy: balkonów, 

wykuszy, loggii, gzymsów, okapów, podokienników, zadaszeń nad wejściami, ryzalitów, przedsionków, 

schodów zewnętrznych, pochylni i tarasów o ile ustalenia planu nie stanowią inaczej.  

6) układ odwadniający - układ obejmujący szczelne, otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej, 

cieki naturalne, kanały, rowy i drenaże,  

7) zagospodarowanie tymczasowe – zagospodarowanie nowe, niezgodne z ustaleniami planu w zakresie 

przeznaczenia terenu lub określonych w nim warunków, standardów i parametrów, które po terminie na 

jaki zostało dopuszczone powinno ulec likwidacji. Obiekty tymczasowe zgodne z ustaleniami planu nie są 

zagospodarowaniem tymczasowym.  

8) powierzchnia biologicznie czynna – teren biologicznie czynny, w rozumieniu rozporządzenia w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  

§ 3. Oznaczenia literowe dotyczące przeznaczenia terenów użyte w niniejszym planie:  

MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w tym domy wolno stojące jedno- lub 

dwumieszkaniowe na jednej działce.  

W terenach mieszkaniowych MN dopuszcza się:  

1) usługi nieuciążliwe mieszczące się w lokalach użytkowych których powierzchnia całkowita nie przekracza 

30 % powierzchni całkowitej budynku,  

2) zabudowę towarzyszącą typu: garaż, budynek gospodarczy, itp.  

U – tereny zabudowy usługowej komercyjne i publiczne, użyteczności publicznej (wymagające gruntu 

we władaniu podmiotu publicznego lub gestora funkcji publicznej), niechronione, np.: administracji 

publicznej, kultury, nauki, tereny zabudowy usługowej użyteczności publicznej chronione: np.: oświaty, 

ochrony zdrowia i pomocy społecznej  

1) z wyłączeniem:  

a) rzemiosła produkcyjnego,  

b) stacji paliw,  

c) warsztatów samochodowych blacharskich i lakierniczych,  

d) stacji obsługi samochodów ciężarowych i autobusów,  

2) z dopuszczeniem:  

a) parkingów i garaży dla samochodów osobowych,  

b) rzemiosła usługowego,  

MN/U - tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej zawierające wybrane tereny mieszkaniowe: MN 

i usługowe: U. W planie można ustalić proporcję między funkcją mieszkaniową a usługową.  
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UT – tereny turystyki , w tym: zabudowa letniskowa indywidualna, zabudowa pensjonatowa 

z restauracją, ośrodki wczasowe, ośrodki sportów wodnych, pola namiotowe, pola campingowe, stanice 

wodne, urządzenia plażowo – kąpieliskowe,  

z dopuszczeniem:  

1) parkingów i garaży dla samochodów osobowych,  

2) rzemiosła usługowego,  

3) mieszkań integralnie związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.  

UTL – tereny zabudowy turystycznej indywidualnej - domy wolno stojące i zabudowa towarzysząca 

typu: garaż, budynek gospodarczy, itp.  

Na w/w terenach dopuszcza się realizację wszelkich form zawartych w terenach zieleni urządzonej – ZP.  

ZK – tereny zieleni ekologiczno-krajobrazowej np.: drobne, naturalne zbiorniki wodne i cieki wraz  

z zielenią, tereny podmokłe, naturalne zadrzewienia i zakrzewienia pełniące funkcje krajobrazowe, mostki 

i pomosty służące komunikacji pieszej  

ZP - tereny zieleni urządzonej , takie jak: parki, ogrody, zieleń towarzysząca obiektom budowlanym, 

zieleńce, arboreta, alpinaria, ogrody tematyczne, Dopuszcza się niewielkie obiekty obsługujące 

użytkowników (altany, wiaty, magazyny na sprzęt sportowy, toalety) orazobiekty nie wymagające 

pozwolenia na budowę (mała architektura, boiska, urządzenia sportowe, stawy itp.)  

ZL – teren leśny  

KX – tereny wydzielonych ciągów : pieszych, pieszo-jezdnych, pieszo-rowerowych, rowerowych, ulic 

o równoprawnym ruchu pieszym, rowerowym i kołowym  

KDD – tereny dróg dojazdowych  

KDL - tereny dróg lokalnych  

§ 4. 1. Ustalone w planie zasady podziału terenów na działki nie dotyczą wydzieleń geodezyjnych dla sieci 

i urządzeń sieciowych infrastruktury technicznej w tym dla układu komunikacyjnego.  

2. Na całym terenie objętym planem dopuszcza się lokalizowanie sieci i urządzeń sieciowych infrastruktury 

technicznej (w tym dróg, ciągów pieszych i ścieżek rowerowych).  

3. Na całym terenie objętym planem części naziemne i nadziemne infrastruktury telekomunikacyjnej 

realizuje się w sposób zamaskowany, w formach elementów zagospodarowania występujących zwyczajowo 

w terenach o tym przeznaczeniu (przykładowo:ukryte w kubaturze, w wieżach widokowych, na dachach 

w formie kominów, w ulicach, innych przestrzeniach publicznych i parkach – w formie latarni, drzew, słupów 

ogłoszeniowych, małej architektury).  

4. Dopuszcza się na terenie zabudowanym wydzielenie mniejszej działki niż przewiduje uchwała, na 

poprawę warunków mieszkaniowych, uregulowanie stanów prawnych lub na poszerzenie drogi, zgodnie 

z przepisami szczególnymi.  

5. Obowiązuje zakaz wydzielania jako odrębnych działek, terenów pod budynkami po obrysie tych 

budynków, bez wydzielenia terenu przynależnego, niezbędnego do racjonalnego korzystania z budynku.  

6. Na terenie objętym planem nie ustala się granic terenów wymagających przeprowadzenia procedury 

scalania  

i wtórnego podziału nieruchomości.  

7. Wszelkie istniejące urządzenia i sieci infrastruktury inżynieryjnej kolidujące z projektowaną zabudową 

należy przebudować zgodnie z warunkami wydanymi przez gestora sieci.  

8. W nowych terenach zabudowy zaleca się stosowanie dachów dwuspadowych oraz lokalizowanie 

budynków kalenicą główną równolegle do drogi.  

9. Wody opadowe z powierzchni zanieczyszczonych przed odprowadzeniem do odbiornika powinny być 

podczyszczone w stopniu zapewniającym spełnienie wymagań określonych w obowiązujących przepisach.  
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10. Na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wierzycy i Obszaru Chronionego Krajobrazu Bory 

Tucholskie obowiązuje zakaz makroniwelacji, podwyższania terenu i podcinania skarp.  

11. Wszystkie tereny podmokłe i oczka wodne oznaczone konturem użytku N (nieużytek) na terenie 

Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wierzycy i Obszaru Chronionego Krajobrazu Bory Tucholskie 

podlegają ochronie prawnej. Obowiązuje zakaz:  

a) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają one 

z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub 

budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych,  

b) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody lub zrównoważone 

wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka wodna lub rybacka,  

c) likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych.  

12. Ustala się formę architektoniczną nawiązującą do stylu regionu Kaszub i Kociewia (dla nowej 

zabudowy). Poziom posadowienia parteru od 0,5 do 0,6 m powyżej poziomu terenu przy głównym wejściu do 

budynku Elewacja z użyciem materiałów naturalnych: cegła, kamień naturalny, tynk, drewno. Pokrycie dachu: 

dachówka ceramiczna, gont, trzcina i inne. Dopuszcza się pokrycie dachu bitumiczne lub blachodachówką. 

Kolorystyka elewacji w barwach naturalnych, pastelowych (paleta ziemna), kolorystyka dachów w kolorach 

zbliżonych do naturalnych dachówek ceramicznych z dopuszczeniem dachów grafitowych.  

13. Dopuszcza się zabudowę towarzyszącą nawiązującą charakterem i skalą do istniejącej zabudowy. 

Obiekty małej architektury (np. ogrodzenia) dostosowane kolorystyką i materiałem do istniejącej zabudowy. 

Zakaz stosowania prefabrykowanych ogrodzeń betonowych, betonowo-gipsowych i gipsowych.  

14. Obowiązuje nakaz realizacji przejść ekologicznych w postaci otworów w ogrodzeniach 

umożliwiających migrację drobnej zwierzyny, zrealizowanych w formie:  

a) otworów o średnicy minimum 15 cm wykonanych w podmurówce, przy powierzchni terenu, 

rozmieszczonych w odstępach nie większych niż 5 m,  

b) prześwitów o szerokości 10 cm pomiędzy podmurówką a ażurowymi elementami ogrodzenia, gdy wysokość 

podmurówki nie przekracza 10 cm.  

§ 5. Ustala się podział obszaru objętego planem na 17 terenów.  

Ustalenia szczegółowe planu są następujące: (Załącznik Nr 1).  

§ 6. Załącznikami do niniejszej uchwały, stanowiącymi jej integralne części są:  

1) część graficzna – rysunek planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Olpuch w skali  

1 : 1000 (załącznik nr 1A, B, C)  

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

3) 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)  

§ 7. Zobowiązuje się Wójta Gminy Stara Kiszewa do:  

1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej uchwały wraz z dokumentacją planistyczną w celu 

oceny zgodności z prawem,  

2) publikacji niniejszej uchwały na stronie internetowej Gminy Stara Kiszewa.  

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z upływem 30 dni od1)  ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Pomorskiego z wyjątkiem § 7, który wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały.  
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Przewodniczący Rady 

Gminy  

 

 

Jan Błaszczyk 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/110/2012 

Rady Gminy Stara Kiszewa 

z dnia 15 marca 2012 r. 
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Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XVIII/110/2012 

Rady Gminy Stara Kiszewa 

z dnia 15 marca 2012 r. 
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Załącznik Nr 1b do Uchwały Nr XVIII/110/2012 

Rady Gminy Stara Kiszewa 

z dnia 15 marca 2012 r. 
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Załącznik Nr 1c do Uchwały Nr XVIII/110/2012 

Rady Gminy Stara Kiszewa 

z dnia 15 marca 2012 r. 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/110/2012   

Rady Gminy Stara Kiszewa   

z dnia 15 marca 2012 r.  

 

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU PLANU  

1. Uwaga wniesiona pismem z dnia 14.11.2011r. przez osoby fizyczne dotyczy powiększenia obszaru 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o działki nr ewid. 41, 37/5 i 40/2.  

Uwaga wpłynęła w terminie.  

Uwaga jest bezzasadna ponieważ dotyczy działek położonych poza obszarem opracowania zaś miejscowy 

plan zagospodarowania przestrzennego sporządzany jest w granicach określonych w uchwale 

o przystąpieniu do sporządzania planu.  

W związku z powyższym uwagi nie uwzględniono.  

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag: UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA  

  

 

Przewodniczący Rady 

Gminy  

 

 

Jan Błaszczyk 
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/110/2012   

Rady Gminy Stara Kiszewa   

z dnia 15 marca 2012 r.  

 

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI 

Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH 

GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA  

I. BUDOWA DRÓG I URZĄDZEŃ KOMUNIKACYJNYCH:  

– Karta terenu nr A013-KDL (fragment ulicy relacji Konarzyny – Olpuch) - teren ulicy publicznej 

o przekroju: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, z chodnikami lub chodnikiem ścieżką rowerową oraz 

uzbrojeniem – długość ok. 177m  

- realizacja ulicy finansowana z budżetu gminy,  

- istnieją możliwości współfinansowania na podstawie umowy z zainteresowanym inwestorem, a w 

zakresie uzbrojenia wodociągowego, kanalizacyjnego i odwodnienia – ze środków NFOŚiGW 

i WFOŚiGW  

– karta terenu nr B003-KDD , teren ulicy dojazdowej o przekroju jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, 

z chodnikami lub chodnikiem oraz uzbrojeniem – długość ok. 247 m,  

- realizacja ulicy finansowana z budżetu gminy,  

- istnieją możliwości współfinansowania na podstawie umowy z zainteresowanym inwestorem, a w 

zakresie uzbrojenia wodociągowego, kanalizacyjnego i odwodnienia – ze środków NFOŚiGW 

i WFOŚiGW  

– karta terenu nr A012-KX , teren ciągu pieszo-jezdnego – odcinek o długości ok. 425 m,  

- realizacja finansowana z budżetu gminy,  

- istnieją możliwości współfinansowania na podstawie umowy z zainteresowanym inwestorem, a w 

zakresie uzbrojenia wodociągowego, kanalizacyjnego i odwodnienia – ze środków NFOŚiGW 

i WFOŚiGW    

W skład uzbrojenia dróg wchodzą:  

- wodociągi,  

- przewody kanalizacji sanitarnej,  

- odwodnienia powierzchniowe,  

- linie elektroenergetyczne,  

II. BUDOWA SIECI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ ZLOKALIZOWANEJ POZA 

LINIAMI ROZGRANICZAJĄCYMI DRÓG GMINNYCH:  

Na obszarze planu nie występują inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej  

zlokalizowane poza liniami rozgraniczającymi dróg gminnych.  

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 37 – Poz. 2176



  

 

Przewodniczący Rady 

Gminy  

 

 

Jan Błaszczyk 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 38 – Poz. 2176


		0001-01-01T00:00:00+0000
	Not specified
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




