
UCHWAŁA NR XXIV/154/2012
RADY GMINY W LIPNICY

z dnia 28 września 2012 r.

w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu 
zlokalizowanego w obrębie Gliśno Wielkie gmina Lipnica pod funkcję usługowo-produkcyjną. 

Na podstawie art.14 ust. 8, art. 15, art.16 ust. 1, art.20 ust. 1, art. 29 i 34 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 poz. 647), Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. nr 164, poz. 1587) oraz na podstawie art.18, ust 2 pkt 5 z ustawy 
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm1) ), 
w związku z Uchwałą Nr XLI/277/10 Rady Gminy w Lipnicy z 5 sierpnia 2010r. o przystąpieniu do 
sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w obrębie 
Gliśno Wielkie, gmina Lipnica, po sprawdzeniu czy zapisy planu nie naruszają ustaleń obowiązującego 
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Lipnica przyjętego Uchwałą Nr 
XXI/127/2012 Rady Gminy w Lipnicy z dnia 25 maja 2012r., Rada Gminy w Lipnicy uchwala co następuje: 

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne. 

§ 1. 

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Gliśno Wielkie w gminie 
Lipnica, obejmujący obszar o powierzchni 10 ha, zwany dalej „planem”, w granicach określonych w uchwale 
Nr XLI/277/10 Rady Gminy w Lipnicy z dnia 5 sierpnia 2010r.o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennegodla terenu zlokalizowanego w obrębie Gliśno Wielkie gmina Lipnica 
pod funkcję usługowo-produkcyjną, składający się z: 

1) części tekstowej – ustaleń planu; 

2) części graficznej - rysunku planu w skali 1:1 000 - stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały; 

3) rozstrzygnięcia Rady Gminy o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego 
wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiącego załącznik tekstowy 
nr 2 do uchwały; 

1) zm:  Dz. U.  z   2002 r.  Nr  23, poz. 220,  Dz. U. z 2002r.  Nr  62,  poz. 558,  Dz.  U. z 2002r.  Nr  113,  poz.  984,  Dz. 
U. z 2002r.  Nr 153, poz. 1271 Dz. U. z 2002r. Nr  214, poz. 1806,  Dz. U. z 2003 r. Nr  80,  poz. 717, Dz. U. z 2003r. 
 Nr 162, poz. 1568,  Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. z 2004r.  Nr 116, poz.1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, 
poz. 1441, Dz. U. z 2005r. Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006r., Nr 17, poz. 128, Dz. U. z 2006 r. Nr 181, poz. 1337, Dz. 
U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Dz. U. z 2007r. Nr 138, poz. 974, Dz. U. z 2007r. Nr 173, poz.1218, Dz. U. z 2008r. Nr 
180 poz. 1111, Dz. U. z 2008r. Nr 223 poz. 1458, Dz. U. z 2009r. Nr 52, poz. 420, Dz. U. z 2009r.  Nr  157  poz.  1241,  
Dz. U . z  2010r.  Nr  28  poz.  142 i 146, Dz. U. z 2010r. Nr  40,  poz. 230,  Dz.  U. z 2010r.  Nr  106  poz. 675, Dz. U. 
z  2011r. Nr 117, poz. 679, Dz. U. z 2011r.  Nr 134,  poz.  777, Dz. U. z 2011r.  Nr  21,  poz.  113, Dz. U. z 2011r.  Nr 
217, poz. 1281, Dz.U.z 2011r. Nr 149, poz. 887, Dz. U. z 2012r.poz.567

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 13 listopada 2012 r.

Poz. 3603



4) rozstrzygnięcia Rady Gminy o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, stanowiącego 
załącznik tekstowy nr 3 do uchwały. 

§ 2. 

1. Ustala się podział obszaru planu na 3 tereny elementarne: 1.1 . U,P - tereny usług i produkcji: usługi 
o szerokim zakresie w tym usługi handlu, usługi biurowe, usługi związane z obsługą ruchu tranzytowego oraz: 
produkcja, składy, magazyny, hurtownie, stacje diagnostyczne itp. – bez ograniczeń; 2.1 . ZI - tereny zieleni 
izolacyjnej ; 2.2 . Zn - tereny zieleni naturalnej jako biologicznie czynne w tym nieużytki, tereny rolne, 
łąki, tereny podmokłe, zakrzaczenia; 

2. Wyjaśnienia pojęć zawartych w teście i na załączniku graficznym: 

1) budynek główny – budynek o dominującej formie i funkcji znajdujący się zwykle od frontu działki; 

2) funkcja podstawowa – funkcja przeważająca na danym terenie wydzielonym liniami rozgraniczającymi 
zajmująca więcej niż 50% powierzchni użytkowej wszystkich budynków; 

3) funkcja uzupełniająca – funkcja mająca charakter uzupełnienia do funkcji podstawowej dla danego terenu 
wydzielonego liniami rozgraniczającymi, nie przekraczająca więcej niż 49% powierzchni użytkowej 
wszystkich budynków; 

4) dachy o symetrycznych kątach nachylenia połaci dachowych – są to dachy o jednakowych kątach 
nachylenia połaci dachowych bez względu na długość połaci dachowych; 

5) kąt nachylenia dachu - kąt pochylenia płaszczyzny połaci względem płaszczyzny poziomej ostatniego 
stropu; kąt nachylenia dachu nie odnosi się do elementów takich, jak: lukarny, naczółki, zadaszenie wejść, 
ogrodów zimowych; 

6) nieprzekraczalna linia zabudowy – oznacza maksymalne zbliżenie budynku do linii rozgraniczających 
z innymi terenami z możliwością wycofania budynku w głąb działki; nieprzekraczalna linia zabudowy nie 
dotyczy takich elementów budynku jak: balkon, okap, wykusze, schody, ganek; 

7) powierzchnia utwardzona – trwałe utwardzenia terenu w postaci placów, parkingów, dojazdów i ścieżek 
itp. przedstawionych w procentach w stosunku do powierzchni całej działki budowlanej; 

8) obszar planu – należy przez to rozumieć obszar będący przedmiotem ustaleń niniejszej uchwały, 
wyznaczony granicami planu; 

9) teren elementarny - terenie - należy przez to rozumieć najmniejszy wydzielony teren o określonym 
przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania, który został wyznaczony na rysunku planu liniami 
rozgraniczającymi, posiada oznaczenie-symbol literowy oraz przypisane ustalenia zawarte w niniejszej 
uchwale; 

Rozdział 2.
Ustalenia ogólne planu. 

§ 3. 

1. WARUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA KULTUROWEGO: Nie ustala się. 

2. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO: 

1) teren opracowania leży w granicach Otuliny Paku Krajobrazowego „Dolina Słupi” i obowiązują na nim 
zakazy i nakazy zawarte w przepisach odrębnych: 

a) ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009, Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.); 

b) uchwała Sejmiku Województwa Pomorskiego nr 146/VII/11 z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie Parku 
Krajobrazowego „Dolina Słupi”; (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 66 poz.1461); 

2) przy realizacji ustaleń planu miejscowego należy zapewnić ochronę siedlisk i stanowisk chronionych 
gatunków, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony gatunkowej: dziko 
występujących roślin objętych ochroną, dziko występujących zwierząt objętych ochroną, dziko 
występujących grzybów objętych ochroną; 
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3) na obszarze opracowania nie występują obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożone 
osuwaniem się mas ziemnych; 

4) ustala się wymóg zachowania istniejących zadrzewień; 

5) wszystkie uciążliwości związane z prowadzoną działalnością gospodarczą muszą zawierać się w granicach 
własności nieruchomości. 

3. USTALENIA DOTYCZĄCE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 

1) Zaopatrzenie w wodę: 

a) nowe sieci wodociągowe i podłączenia należy wykonać na warunkach określonych przez zarządcę sieci; 

b) należy przewidzieć lokalizację nowych sieci w liniach rozgraniczających dróg lub w pasach terenu 
przeznaczonych dla infrastruktury; 

c) w razie potrzeby dopuszcza się lokalizację infrastruktury wodociągowej poza liniami rozgraniczającymi 
dróg, za zgodą właściciela gruntu. 

2) Zaopatrzenie w energię: 

a) adaptuje się istniejące sieci dla zaspokojenia potrzeb planowanej inwestycji; 

b) przez teren opracowania przebiega linie o napięciu 15kV i 0,4kV, dla której obowiązują strefy ochronne 
zgodnie z odrębnymi przepisami w uzgodnienie z właściwym terenowo Zarządca Sieci; 

c) w granicach planu zlokalizowana jest stacja transformatorowa 15/0,4kV; 

d) w przypadku kolizji istniejących sieci z projektowaną zabudową, prace przebudowy sieci wykonuje 
Przedsiębiorstwo Energetyczne na wniosek Inwestora, który pokrywa koszty przebudowy sieci; 

e) na obszarze planu dopuszcza się rozbudowę sieci 15kV i 0,4 kV wraz z budową lub rozbudową 
transformatora. 

3) Gospodarka odpadami: 

a) odpady stałe z obszaru planu należy gromadzić w granicach władania nieruchomości, winny być 
wywożone przez specjalistyczne przedsiębiorstwo na składowisko odpadów, na warunkach ustalonych 
przez zarządzającego składowiskiem; 

b) dla opadów produkcyjnych ustala się następujące zasady gospodarki odpadami: 

- należy segregować według grup asortymentowych; 

- odpady komunalne winny być składowane oddzielnie od odpadów technologicznych; 

- odpady poprodukcyjne należy przechowywać w szczelnych pojemnikach, wskazane jest 
zagospodarowanie ich poprzez przetworzenie na surowce wtórne; 

- odpady zanieczyszczone ropopochodnymi należy gromadzić w szczelnych; oznakowanych 
pojemnikach ustawionych na szczelnych fundamentach i okresowo opróżniane przez specjalistyczne 
przedsiębiorstwo; 

- osady z separatorów winny być zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiębiorstwo. 

4) Odprowadzanie ścieków: 

a) na obszarze opracowania nie zlokalizowano sieci kanalizacyjnych; 

b) dla obszaru planu należy przewidzieć docelowo zbiorczą sieć kanalizacji sanitarnej, poprowadzoną 
w miarę możliwości w liniach rozgraniczających dróg lub terenach publicznych zlokalizowanych poza 
obszarem planu; 

c) do czasu wybudowania kanalizacji dopuszcza się rozwiązania tymczasowe w oparciu o bezodpływowe 
szczelne zbiorniki okresowo wywożone przez specjalistyczne przedsiębiorstwo. Po realizacji kanalizacji 
zbiorczej zbiorniki należy zlikwidować – nie dopuszcza się istnienia dwóch systemów równolegle; 

d) wody opadowe z dróg, parkingów i placów manewrowych, po odpowiednim podczyszczeniu należy 
zagospodarować w granicach własności nieruchomości; 
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e) wody opadowe z dachów i powierzchni biologicznie czynnych na terenach prywatnych muszą być 
zagospodarowane w granicach własności gruntu. 

5) Zaopatrzenie w gaz i ciepło: 

a) na obszarze planu nie zlokalizowano sieci gazowej lub innej sieci ciepłowniczej; 

b) dopuszcza się indywidualne lub zbiorcze systemy ogrzewania oparte na paliwach niskoemisyjnych lub 
nieemisyjne zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

c) dopuszcza się wykorzystanie odnawialnych źródeł ciepła w postaci pomp ciepła. 

6) Zaopatrzenie w inne sieci: 

a) adaptuje się istniejącą sieć telekomunikacyjną na potrzeby planu i dopuszcza się jej rozbudowę w postaci 
kabla podziemnego na warunkach określonych przez zarządcę sieci; 

b) przy opracowywaniu projektów budowlanych należy uwzględnić istniejącą infrastrukturę 
telekomunikacyjną podziemną i nadziemną, od której należy zachować odległości zgodne 
z obowiązującymi normami; 

c) linie telekomunikacyjne w granicach planu należy projektować jako podziemne z rozprowadzeniem 
w terenach przeznaczonych pod ciągi komunikacyjne. Dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń 
infrastruktury telekomunikacyjnej na terenach przeznaczonych pod zabudowę; 

d) wszystkie występujące kolizje z istniejącą siecią PTSA należy przebudować poza pas planowanej 
zabudowy lub dostosować, przestrzegając obowiązujących norm, do nowych warunków zabudowy na 
koszt inwestora; 

e) dopuszcza się przebudowę i rozbudowę istniejących linii napowietrznych oraz ich wymianę na sieć 
kablową; 

f) adaptuje się sieć telewizji kablowej i dopuszcza się jej rozbudowę na warunkach określonych przez 
zarządzającego siecią; 

g) na obszarze planu dopuszcza się lokalizację inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej 
w rozumieniu przepisów odrębnych, w tym w szczególności stacje bazowe telefonii komórkowej. 

4. USTALENIA INNE: 

1) Podziały geodezyjne: 

a) na terenie planu nie przewiduje się obszarów objętych scaleniami gruntów; 

b) dopuszcza się łączenie działek geodezyjnych będących jedną nieruchomością; 

c) dopuszcza się podział na mniejsze działki zgodnie z zapisami szczegółowymi; 

d) dopuszcza się wydzielenie działki pod infrastrukturę techniczną w zależności od indywidualnych 
potrzeb. 

2) Układ komunikacyjny: 

a) układ podstawowy stanowią drogi gminne (zlokalizowane poza obszarem planu); budowa nowych 
wjazdów, urządzeń infrastruktury, nawierzchni itp. na warunkach ustalonych przez zarządcę drogi 
gminnej; 

b) na obszarze planu dopuszcza się wydzielenie dróg wewnętrznych o minimalnej szerokości 8,0m 
w liniach rozgraniczających; 

c) stan prawny dróg wewnętrznych, wydzielanych na terenie planu, powinien zapewniać możliwość obsługi 
komunikacyjnej wszystkich terenów do nich przyległych; w momencie sprzedaży wydzielonych działek 
w akcie notarialnym należy zabezpieczyć możliwość korzystania z drogi jak i możliwość nieodpłatnego 
przeprowadzenia infrastruktury; 

d) w liniach rozgraniczających dróg należy przewidzieć lokalizację hydrantów przeciwpożarowych. 
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Rozdział 3.
Szczegółowe zasady zagospodarowania terenu i zabudowy dla poszczególnych terenów elementarnych 

§ 4. 

1. Tereny usług i produkcji. 

 
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA TERENU 
ZLOKALIZOWANEGO W OBRĘBIE GLIŚNO WIELKIE, GMINA LIPNICA POD ZABUDOWĘ USŁUGOWO-

PRODUKCYJNĄ 
1.   NUMER I SYMBOL JEDNOSTKI 
URBANISTYCZNEJ: 

1.1. U,P 

2.  FUNKCJAZ WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI 
PODSTAWOWEJ: 

2.1.Funkcja podstawowa : 
Tereny usług i produkcji: usługi o szerokim zakresie w tym usługi 
handlu, usługi biurowe, usługi związane z obsługą ruchu tranzytowego 
oraz: produkcja, składy, hurtownie, stacje diagnostyczne itp. – bez 
ograniczeń; 
2.2.Funkcja uzupełniająca: 
Nie ustala się; 

3.   FUNKCJA TYMCZASOWA: Nie ustala się. 
4.1.WARUNKI URBANISTYCZNE: 
a)   zabudowa zwarta lub wolnostojąca, zaleca się stworzenie kompleksu budynków z wewnętrznymi placami oraz podziału terenu na 
część usługowo-handlowo-biurową oraz produkcyjną; 
b)   wszystkie obiekty wraz z budynkiem głównym mają stanowić kompozycyjną całość pod względem formy i użytych materiałów 
wykończeniowych; 
c)   dopuszcza się lokalizację powierzchni składowej o utwardzonej nawierzchni na 60% powierzchni działki; 
d)   dopuszcza się zachowanie istniejących podziałów działek; 
e)   dopuszcza się podział na nowe działki o minimalnej powierzchni 0,2 ha; 
f)   dopuszcza się wydzielenie drogi wewnętrznej o szerokości min 8,0 m; 
4.2.WSKAŹNIKI ZABUDOWY: 
a)   wysokość budynku: maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne w tym poddasze użytkowe; 
b)   nachylenie dachu: min 10 stopni; 
c)   dopuszczalna wysokość zabudowy 12,0m; 
d)   dopuszczalne rodzaje dachów: dachy o symetrycznym kacie nachylenia połaci dachowych; 
e)   nie dopuszcza się dachów jednospadowych; 
f)   dopuszcza się stosowanie powłok o przekroju opartym na łuku lub kolebce; 
g)   pokrycie dachu: wskazane jest zastosowanie tego samego rodzaju pokrycia dla całego zespołu o kolorystyce zbliżonej do 
czerwieni, brązu, szarości lub grafitu; nie dopuszcza się stosowania na dachach kolorystyki o intensywnych barwach zieleni, 
niebieskiego, żółtego. 
h)   maksymalne pokrycie zabudową: 50%; 
i)   maksymalne pokrycie nawierzchniami utwardzonymi: 80%; 
j)   nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 6,0 od linii rozgraniczających z drogami gminnymi i wewnętrznymi (zgodnie 
z załącznikiem graficznym do uchwały); 
k)   należy zachować normatywne odległości od napowietrznych linii energetycznych – w uzgodnieniu z właściwym Zakładem 
Energetycznym; 
l)   linia zabudowy w odległości 100m2 od brzegu jeziora – nie dotyczy miejsc postojowych, dróg i placów manewrowych; 
5.   ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 
a)   patrz ustalenia §3. pkt. 3 
6.   ZASADY OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ: 
a)   obsługa komunikacyjna terenu poprzez drogi gminne (poza terenem opracowania) lub wewnętrzne; 
b)   miejsca postojowe wynikające z rodzaju inwestycji należy przewidzieć w granicach własności nieruchomości, stosując: min 1 mp/ 
na 50m2 powierzchni usługowej oraz przynajmniej 1 mp/3pracowników; dla części magazynowej i składowej ustala się min 
1mp/300m2 pu; 
7.   ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
a)   na obszarze planu obowiązuje zakaz lokalizacji inwestycji szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi - wszystkie uciążliwości 
związane z prowadzoną działalnością gospodarczą należy zachować w granicach własności nieruchomości; 
b)   powierzchnia biologicznie czynna – min 20%; 
c)   wzdłuż granic terenów produkcyjno-usługowych z terenami znajdującymi się poza granicami planu należy wprowadzić nasadzenia 
o szerokości min 2,0 m z doborem roślin zarówno liściastych jak i zimnozielonych; 
8.   ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
a)   nie ustala się; 
9.   USTALENIA DOTYCZĄCE TERENÓW REKREACYJNYCH I SŁUŻĄCYCH DO REALIZACJI IMPREZ MASOWYCH: 
a)   nie dotyczy; 
10.  USTALENIA DOTYCZĄCE WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: 
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a)   nie dotyczy; 
11. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW CHRONIONYCH PRZEPISAMI SZCZEGÓŁOWYMI: 
a)   nie dotyczy; 
12.  OBSZARY PRZEZNACZONE DO REHABILITACJI: 
nie ustala się. 
13. STAWKA PROCENTOWA - Ustala się stawkę procentową służącą do naliczania opłat z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości,o której mowa w art. 36 ust.3 Ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym – 30%; 
 

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA TERENU 
ZLOKALIZOWANEGO W OBRĘBIE GLIŚNO WIELKIE, GMINA LIPNICA POD ZABUDOWĘ USŁUGOWO-

PRODUKCYJNĄ 
1.   NUMER I SYMBOL JEDNOSTKI URBANISTYCZNEJ: 2.1. Zn 
2.   FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PODSTAWOWEJ: 2.1. 

Funkcja 
podstawo
wa : 
tereny 
zieleni 
naturalnej 
jako 
biologiczni
e czynne 
w tym 
nieużytki, 
tereny 
rolne, łąki, 
tereny 
podmokłe, 
zakrzaczen
ia; 
2.2. 
Funkcja 
uzupełniaj
ąca : 
Nie ustala 
się; 

3.   FUNKCJA TYMCZASOWA: Nie ustala 
się. 

4.1.WARUNKI URBANISTYCZNE: 
a)   zakaz zabudowy za wyjątkiem urządzeń telekomunikacji; 
b)   możliwe jest zachowanie istniejących użytków rolnych, łąk i pastwisk; 
c)   dopuszcza się wprowadzenie obiektów małej architektury i urządzenia terenu; 
d)   dopuszcza się w razie potrzeby wykorzystanie terenów na potrzeby infrastruktury technicznej w tym do właściwej gospodarki 
wodami opadowymi – lokalizacja rowów odwadniających i zbiorników retencyjnych jeżeli będzie taka konieczność wynikała 
z projektu technicznego dla kanalizacji deszczowej; 
4.2.WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY: 
a)   powierzchnia biologicznie czynna – min 95%; 
b)   dopuszcza się podział na nowe działki o min wielkości 1000m2; 
5.   ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 
a)   odprowadzenie wód opadowych – powierzchniowo do gruntu; 
b)   odprowadzenie odpadów stałych: po segregacji wg grup asortymentowych muszą być zagospodarowane przez specjalistyczne 
przedsiębiorstwo; 
6.   ZASADY OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ: 
a)   obsługa komunikacyjna w oparciu o służebność przejazdu przez inne działki; 
b)   nie dopuszcza się lokalizacji miejsc postojowych; 
7.   ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
a)   patrz: ustalenia ogólne §3 pkt.2.; 
b)   powierzchnia biologicznie czynna – min 95%; 
8.   ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
a)   nie ustala się; 
9.   USTALENIA DOTYCZĄCE TERENÓW REKREACYJNYCH I SŁUŻĄCYCH DO REALIZACJI IMPREZ MASOWYCH: 
a)   nie dotyczy; 
10.USTALENIA DOTYCZĄCE WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: 
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a)   nie dotyczy; 
11.  ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW CHRONIONYCH PRZEPISAMI SZCZEGÓŁOWYMI: 
a)   nie dotyczy; 
12.  OBSZARY PRZEZNACZONE DO REHABILITACJI: 
nie ustala się. 
13.  STAWKA PROCENTOWA: Ustala się stawkę procentową służącą do naliczania opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, 
o której mowa w art. 36 ust.3 Ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym – 30%; 
 

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA TERENU 
ZLOKALIZOWANEGO W OBRĘBIE GLIŚNO WIELKIE, GMINA LIPNICA POD ZABUDOWĘ USŁUGOWO-

PRODUKCYJNĄ 
1.   NUMER I SYMBOL JEDNOSTKI URBANISTYCZNEJ: 2.2. ZI 
2.   FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PODSTAWOWEJ: 2.1. Funkcja 

podstawowa : 
Tereny zieleni 
izolacyjnej 
2.2. Funkcja 
uzupełniająca: 
Nie ustala się; 

3.   FUNKCJA TYMCZASOWA: Nie ustala się. 
4.1.WARUNKI URBANISTYCZNE: 
a)   zieleń izolacyjna w postaci zwartych nasadzeń zarówno drzew iglastych jak i liściastych stanowiących izolację akustyczną 
i wizualną; 
b)   dopuszcza się wykorzystanie części terenu przeprowadzenie infrastruktury technicznej, zjazdów na tereny sąsiednie i przejść 
pieszych; 
4.2.WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY: 
a)   powierzchnia biologicznie czynna – min 90%; 
b)   dopuszcza się wydzielenie działek o powierzchni min 0,2 ha; 
4.   ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 
a)   odprowadzenie wód opadowych – powierzchniowo do gruntu; 
b)   odprowadzenie odpadów stałych: po segregacji wg grup asortymentowych muszą być zagospodarowane przez specjalistyczne 
przedsiębiorstwo. 
5.   ZASADY OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ: 
a)   obsługa komunikacyjna w oparciu o drogi gminne i wewnętrzne, na warunkach określonych przez zarządcę sieci i drogi; 
b)   dopuszcza się przeznaczenie części terenu na parkingi i place nawrotowe – do 20%; 
6.   ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
a)   patrz: ustalenia ogólne §3 pkt.2.; 
b)   powierzchnia biologicznie czynna – min 80%; 
7.   ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
a)  nie ustala się. 
8.   USTALENIA DOTYCZĄCE TERENÓW REKREACYJNYCH I SŁUŻĄCYCH DO REALIZACJI IMPREZ MASOWYCH: 
a)  nie ustala się. 
9.   USTALENIA DOTYCZĄCE WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZEI PUBLICZNYCH: 
a)  nie ustala się. 
10.  ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW CHRONIONYCH PRZEPISAMI SZCZEGÓŁOWYMI: 
a)  nie ustala się. 
11.  OBSZARY PRZEZNACZONE DO REHABILITACJI: 
a)  nie ustala się. 
12.  STAWKA PROCENTOWA: Ustala się stawkę procentową służącą do naliczania opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, 
o której mowa w art. 36 ust.3 Ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym – nie dotyczy; 

§ 5. Stawkę procentową, na podstawie której ustala się opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości 
w związku z uchwaleniem planu, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, ustalono szczegółowo dla każdego terenu elementarnego. 

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu przez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Gminy 
Lipnica . 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego. 
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Przewodniczący Rady 
Gminy 

Wojciech Megier
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/154/2012 

Rady Gminy w Lipnicy 

z dnia 28 września 2012 r. 

Gliśno Wielkie MPZP 

 

Przewodniczący Rady 
Gminy 

Wojciech Megier
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/154/2012 

Rady Gminy w Lipnicy 

z dnia 28 września 2012 r. 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego 
w obrębie Gliśno Wielkie gmina Lipnica pod funkcję usługowo-produkcyjną. 

Udokumentowano, że w czasie wyłożenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla terenu zlokalizowanego w obrębie Gliśno Wielkie gmina Lipnica pod funkcję usługowo-produkcyjną, 
do publicznego wglądu oraz w terminie obligatoryjnym na wniesienie uwag, tj. w okresie 14 dni od 
ostatniego dnia wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu, do Urzędu Gminy Lipnica nie wpłynęła 
żadna uwaga, dotycząca w/w projektu planu. 

 

Przewodniczący Rady 
Gminy 

Wojciech Megier

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 10 – Poz. 3603



Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/154/2012 

Rady Gminy w Lipnicy 

z dnia 28 września 2012 r. 

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

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego 
w obrębie Gliśno Wielkie gmina Lipnica pod funkcję usługowo-produkcyjną. 

Rada Gminy w Lipnicy, po zapoznaniu się z prognozą skutków ekonomicznych do projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w obrębie Gliśno Wielkie gmina 
Lipnica pod funkcję usługowo-produkcyjną, na wniosek Wójta Gminy rozstrzyga, co następuje: 

1. Na terenie planu nie istnieją obszary i inwestycje, których obowiązek wykonania znajduje się 
w zadaniach własnych gminy. 

 

Przewodniczący Rady 
Gminy 

Wojciech Megier
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