
 

 

UCHWAŁA NR XXXII/389/2013 

RADY GMINY LUZINO 

z dnia 15 października 2013 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi 

Zielnowo (działka nr 260/17) w gminie Luzino 

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt.5, art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz.594)
1) 

art. 20 ust. 1, art. 27 i art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2012r., poz. 647)
2) 

oraz w związku 

z Uchwałą Nr XXI/246/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 29 sierpnia 2012 roku w sprawie przystąpienia do 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Zielnowo (działka nr 260/17) 

w gminie Luzino,  

Rada Gminy Luzino  

uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Po stwierdzeniu nienaruszenia ustaleń „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

przestrzennego gminy Luzino” (tekst jedn. uchwała nr XVI/172/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 15 marca 

2012 r.)
3)

, Rada Gminy Luzino uchwala zmianę Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

fragmentu wsi Zielnowo (działka nr 260/17) w gminie Luzino, zwaną dalej „planem”, obejmującą obszar 

o powierzchni ~6,11 ha, jak na rysunku planu.  

2.  Plan stanowi jednocześnie zmianę Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego fragmentu 

wsi Zielnowo (działka nr 260/17) w gminie Luzino, uchwalonego Uchwałą Nr XXXVI/340/2009 Rady Gminy 

Luzino z dnia 07.12.2009r., w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

fragmentu wsi Zielnowo (działka nr 260/17) w gminie Luzino, opublikowanego w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Pomorskiego z dnia 17 marca 2010 roku, Nr 37, poz. 615. 

§ 2. Wyjaśnienie pojęć użytych w niniejszym planie:  

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

przeznaczenie zostało określone w § 3  oraz karcie terenu, przeznaczony także pod zieleń, ciągi 

komunikacyjne, miejsca postojowe, sieci i urządzenia sieciowe oraz obsługujące je obiekty budowlane 

infrastruktury technicznej (w tym stacje bazowe telefonii komórkowej),  

2) zabudowa – budynki,  

3) 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.  

                                                      
1) 

Dalsze zmiany: Dz. U. z 2013r. poz. 645.  
2) 

Dalsze zmiany: Dz. U. z 2012r. poz. 951, 1445, z 2013r., poz.21, poz.405.  
3) 

Dalsza zmiana: Uchwała  nr XXIX/368/2013 Rady Gminy Luzino z dnia 26 czerwca 2013 roku. 
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4) 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 terenu użyte w niniejszym planie: PG – obszar i teren 

górniczy W terenie PG dopuszcza się wszelką działalność związaną z pozyskiwaniem kruszywa naturalnego.  

§ 4. Ustala się wskaźnik parkingowy do obliczania zapotrzebowania inwestycji na miejsca postojowe (mp) 

dla samochodów osobowych: minimum 1mp 5  zatrudnionych.  

§ 5. 1. Ustala się jeden teren oznaczony cyfrą 1.  

2.  Ustalenia szczegółowe planu ustalono w karcie terenu w § 6. 

§ 6. KARTA TERENU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO FRAGMENTU WSI ZIELNOWO (DZIAŁKA NR 260/17) W GMINIE LUZINO  

1. NUMER TERENU: 1 

2. POWIERZCHNIA: 6,11ha. 

3. PRZEZNACZENIE TERENU: PG – obszar i teren górniczy .  

4. ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA 

ZGODNY Z PLANEM: nie ustala się.  

5. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO:  

1) stosuje się zasady zawarte w ust. 6, 8,  

2) zakaz stosowania ogrodzeń pełnych i z prefabrykowanych płytowych elementów betonowych,  

3) zakaz lokalizacji reklam, 

6. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB 

TERENU:  

1) linie zabudowy – nie dotyczy,  

2) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki – nie dotyczy; dopuszcza 

się sytuowanie na czas eksploatacji złoża tymczasowych barakowozów dla pracowników oraz urządzeń 

sanitarnych (np.: kontenerowy ustęp suchy),  

3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej działki – nie ustala się,  

4) intensywność zabudowy terenu – nie dotyczy,  

5) wysokość zabudowy – nie dotyczy,  

6) kształt dachu – nie dotyczy,  

7) ustala się filary ochronne w odległości minimum 6m od granicy działek sąsiednich,  

8) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej - dowolna. 

7. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI:  

1) szerokość frontu działki – dowolna,  

2) powierzchnia działki – dowolna,  

3) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego – dowolny. 

8. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY:  

1) ustala się sporządzenie planu rekultywacji wyrobisk poeksploatacyjnych,  

2) ustala się przeprowadzenie rekultywacji zgodnie z planem rekultywacji, o którym mowa w ust.8 pkt 1) 

w kierunku rolniczym, wodnym lub leśnym,  

3) na terenie znajduje się stanowisko kocanek piaskowych, gatunek objęty ochroną częściową:  

a) zakazuje się niszczenia i uszkadzania, stwierdzonego w granicach planu, stanowiska kocanek 

piaskowych,  
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b) w przypadku wystąpienia działań o potencjalnym, negatywnym wpływie na ww. stanowisko gatunku 

chronionego nakazuje się podjąć działania ograniczające oraz minimalizujące wpływ na siedlisko tego 

gatunku,  

c) w przypadku, gdy nie ma możliwości respektowania ograniczeń obowiązujących w stosunku do roślin 

chronionych należy uzyskać zezwolenie wydane przez właściwy organ ds. ochrony środowiska, 

4) teren potencjalnie zagrożony ruchami masowymi ziemi. 

9. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU 

KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ: nie dotyczy.  

10. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: nie dotyczy.  

11. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH 

OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: teren położony w granicach Obszaru 

Chronionego Krajobrazu Pradoliny Redy-Łeby – zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi.  

12. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA 

W ICH UŻYTKOWANIU: nie dotyczy.  

13. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 

TECHNICZNEJ:  

1) dostępność drogowa – spoza granic planu,  

2) parkingi – zakaz parkowania pojazdów na dnie wyrobiska, miejsca postojowe dla sprzętu – wyłącznie na 

uprzednio utwardzonych wyznaczonych miejscach, zgodnie z § 4,  

3) zaopatrzenie w wodę – z indywidualnego ujęcia wody,  

4) odprowadzenie ścieków – do zbiornika lub zbiorników bezodpływowych,  

5) zagospodarowanie wód opadowych – zagospodarowanie na terenie,  

6) zaopatrzenie w energię elektryczną – zgodnie z przepisami odrębnymi,  

7) zaopatrzenie w gaz – nie dotyczy,  

8) zaopatrzenie w ciepło – nie dotyczy,  

9) gospodarka odpadami – zgodnie z przepisami odrębnymi. 

14. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU: zakaz 

tymczasowego zagospodarowania.  

15. STAWKA PROCENTOWA SŁUŻĄCA DO NALICZANIA OPŁATY Z TYTUŁU WZROSTU 

WARTOŚCI TERENU: 30%. 

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

1) część graficzna – rysunek planu w skali 1:1000 (załącznik nr 1),  

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). 

§ 8. Zobowiązuje się Wójta Gminy Luzino 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 Luzino. 
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§ 9. Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Pomorskiego.  

  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Bartłomiej Formela 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/389/2013 

Rady Gminy Luzino 

z dnia 15 października 2013 r. 
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Załącznik Nr 2  do Uchwały Nr XXXII/389/2013  

Rady Gminy Luzino  

z dnia 15 października 2013 r.  

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU PLANU 

 Do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Zielnowo 

(działka nr 260/17) w gminie Luzino w ustawowym terminie nie wpłynęły żadne uwagi. 
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Załącznik Nr 3  do Uchwały Nr XXXII/389/2013  

Rady Gminy Luzino  

z dnia 15 października 2013 r.  

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI 

Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH 

GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA 

 W obszarze w/w planu miejscowego nie przewiduje się realizacji nowych układów drogowych i nowej 

infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy. 
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