
 

 

OBWIESZCZENIE  

RADY GMINY STAROGARD GDAŃSKI 

z dnia 28 marca 2013 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały XII/91/99 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 28 

maja 1999 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowa Wieś 

Rzeczna Osiedle Witosa z terenami przyległymi 

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 

innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) ogłasza się tekst jednolity uchwały Nr 

XII/91/99 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 28 maja 1999 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Nowa Wieś Rzeczna Osiedle Witosa z terenami przyległymi zmienionej:  

1) uchwałą Nr XXVII/227/2000 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 16 listopada 2000 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment wsi Rokocin 

oraz zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowa Wieś Rzeczna Osiedle 

Witosa z terenami przyległymi w gminie Starogard Gdański  

 zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszego obwieszczenia. 

2. Obwieszczenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.  

  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Jan Wierzba 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 28 maja 2013 r.

Poz. 2284



Załącznik do Obwieszczenia  

Rady Gminy Starogard Gdański 

z dnia 28 marca 2013 r. 

Uchwała Nr XII/91/99  

Rady Gminy Starogard Gdański 

z dnia 28 maja 1999 r.  

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowa Wieś Rzeczna 

Osiedle Witosa z terenami przyległymi.
1)

  

Na podstawie art. 26 w związku z art. 7-12, art. 18-25, art. 27-29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 

o zagospodarowaniu przestrzennym (tj. z 1999 r. Dz. U. Nr 15, poz. 139), oraz art. 18, ust. 2, pkt 5 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. z 1996 r. Dz. U. Nr 13 poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106 

poz. 496, Nr 132 poz. 622, z 1997 r. Nr 9 poz. 43, Nr 107 poz. 686, Nr 113 poz. 734, Nr 123 poz. 775, z 1998 r. 

Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126) Rada Gminy Starogard Gdański uchwala, co następuje:  

§ 1. Zatwierdza się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Nowa Wieś Rzeczna Osiedle Witosa 

z terenami przyległymi obejmującymi działki o numerach geodezyjnych 105/7, 119/2, 120, 68 o łącznej 

powierzchni 27,46 ha.  

§ 2. Ustala się podział obszaru objętego planem na tereny wydzielone liniami rozgraniczającymi i ich 

przeznaczenie wg klasyfikacji strefowej (pod pojęciem strefy rozumie się teren wydzielony liniami 

rozgraniczającymi o jednakowych zasadach zagospodarowania, przeznaczony pod określoną grupę funkcji 

oznaczoną symbolem literowym):  

MN - strefa mieszkaniowa zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej  

MNu - strefa mieszkaniowa zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej z dopuszczeniem usług  

U - strefa usług  

EE - strefa urządzeń infrastruktury technicznej - trafostacje jako obiekty wydzielone  

ZE - strefa zieleni ekologiczno - krajobrazowej  

ZR - strefa zieleni rekreacyjnej  

ZŁ - strefa łąk  

ZK - strefa zielonych ciągów pieszych  

KP - strefa parkingów wydzielonych  

KZ - ulice zbiorcze  

KL - ulice lokalne  

KD - ulice dojazdowe  

KX - wydzielone ciągi piesze  

Tereny wydzielone liniami rozgraniczającymi oznaczono na rysunku planu i w ustaleniach 

szczegółowych zawartych w § 7 w sposób następujący:  

 pierwszy człon - oznaczenie cyfrowe - określa kolejny numer terenu,  

 drogi człon - oznaczenie literowe - określa przeznaczenie terenów wg klasyfikacji strefowej. 

                                                      
1) 

Niniejszy akt należy stosować biorąc pod uwagę: 

 

- utrata mocy w zakresie uregulowanym Uchwałą Nr XXVII/227/2000 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 16 listopada 

2000 r. (Pomor.2001.14.109) 
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§ 3. Warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy:  

 ustala się cztery typy zabudowy:  

typ zabudowy A - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca: 

 architektura nawiązująca formą do istniejącej zabudowy osiedla Witosa,  

 dach dwuspadowy o nachyleniu połaci 22°-24°,  

 poziom posadowienia parteru - nie więcej niż 1,20 m w najwyższym punkcie styku obrysu budynku 

z naturalnym poziomem terenu,  

 wysokość kalenicy - maks. 7,00 m nad poziomem posadowienia parteru,  

 intensywność zabudowy - maks. 150 m
2
 powierzchni zabudowy na działce,  

 powierzchnia biologicznie czynna - min. 40 % powierzchni działki,  

 zakaz budowy garaży wolnostojących i budynków gospodarczych,  

typ zabudowy B - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca: 

 dach dwuspadowy o nachyleniu połaci 22°-24°,  

 poziom posadowienia parteru - maks. 0,60 m nad naturalnym poziomem terenu,  

 wysokość kalenicy - maks. 5,70 m nad poziomem posadowienia parteru,  

 intensywność zabudowy - maks. 150 m
2
 powierzchni zabudowy na działce,  

 powierzchnia biologicznie czynna - min. 40 % powierzchni działki,  

 zakaz budowy garaży wolnostojących i budynków gospodarczych,  

typ zabudowy C - zabudowa usługowa z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej integralnie związanej 

z prowadzoną działalnością (mieszkanie właściciela lub dozorcy): 

 dach dwuspadowy o nachyleniu połaci 30°-45°,  

 poziom posadowienia parteru - maks. 1,20 m nad naturalnym poziomem terenu,  

 wysokość - 1 kondygnacja naziemna + jednokondygnacyjne poddasze,  

 intensywność zabudowy - powierzchnia zabudowy na działce - maks. 45 % powierzchni działki,  

 powierzchnia biologicznie czynna - min. 20 % powierzchni działki,  

typ zabudowy D - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca z dopuszczeniem usług: 

 architektura nawiązująca formą do istniejącej zabudowy osiedla Witosa,  

 dach dwuspadowy o nachyleniu połaci 22°-24°,  

 poziom posadowienia parteru - maks. 1,20 m w najwyższym punkcie styku obrysu budynku z naturalnym 

poziomem terenu,  

 wysokość kalenicy - maks. 7,00 m nad poziomem posadowienia parteru,  

 intensywność zabudowy - powierzchnia zabudowy na działce - maks. 30 % powierzchni działki,  

 powierzchnia biologicznie czynna - min. 40 % powierzchni działki,  

 zakaz budowy garaży wolnostojących,  

 ustala się linie zabudowy - jak na rysunku planu - linie zabudowy nie dotyczą wykuszy, balkonów i schodów 

zewnętrznych. 

§ 4. Ustala się następujące zasady obsługi komunikacyjnej:  

 układ ulic:  

ulica zbiorcza Z" - występująca w granicach planu fragmentarycznie na południowym obrzeżu osiedla-

nie będzie obsługiwała bezpośrednio zabudowy,  
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ulica lokalna L" - odchodząca od ulicy zbiorczej będzie główną osią komunikacyjną osiedla,  

ulice dojazdowe D" - odchodzące głównie od ulicy lokalnej obsługiwać będą zabudowę jednorodzinną 

i lokalne powiązania z sąsiadującymi jednostkami,  

parkingi:  

mieszkalnictwo jednorodzinne - min. 1,5 stanowiska na 1 mieszkanie w obrębie działki,  

usługi - min. 1,5 stanowiska na 100 m
2
 pow. użytkowej usług w obrębie działki (nie dotyczy usług 

z zakresu sportu),  

ścieżki rowerowe: 

 układ ścieżek wg rysunku planu,  

 parametry - dwukierunkowa - min. 3,0 m,  

 jednokierunkowa - min. 1,5 m, zalecana 2,0 m  

komunikacja zbiorowa - w granicach planu tylko w ulicy zbiorczej. 

§ 5. Ustala się następujące zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:  

zaopatrzenie w wodę - z miejskiej sieci wodociągowej m. Starogard Gdański poprzez projektowany układ 

pierścieniowy - przewody wodociągowe muszą przebiegać w liniach rozgraniczających ciągów 

komunikacyjnych,  

odprowadzenie ścieków sanitarnych - poprzez układ kanalizacji sanitarnej i przepompownię ścieków 

(zlokalizowaną poza granicami planu) do systemu kanalizacyjnego miasta Starogardu Gdańskiego - kanały 

sanitarne muszą przebiegać w liniach rozgraniczających ciągów komunikacyjnych,  

odwodnienie terenu - z ulic, dojazdów i parkingów poprzez układ kanałów deszczowych do rzeki 

Wierzycy. Przed zrzutem wód opadowych wymaga się ich podczyszczenia piaskownikiem i separatorem - 

kanały deszczowe muszą przebiegać w liniach rozgraniczających ciągów komunikacyjnych, istniejący kanał 

deszczowy Æ 0,40 m (odwadniający tereny miejskie) w granicach planu, wymaga skorygowania średnicy 

z uwagi na zwiększenie terenu odwadnianego; na terenach zabudowy mieszkaniowej i usługowej 

odwodnienie do gruntu w obrębie działek,  

zaopatrzenie w gaz - z istniejącego przewodu średniego ciśnienia poprzez projektowany układ 

pierścieniowy - istniejące przewody gazowe kolidujące z projektowanymi jezdniami należy przebudować, 

układając w pasy chodnikowe,  

zaopatrzenie w ciepło - z indywidualnych źródeł spełniających wymogi ochrony powietrza 

z wykluczeniem systemów grzewczych opartych o paliwo stałe (węgiel, koks),  

zaopatrzenie w energię elektryczną - z sieci kablowej 15 kV poprzez stacje transformatorowe 15/0,4 kV - 

sieć kablowa musi przebiegać w liniach rozgraniczających ciągów komunikacyjnych. 

§ 6. 1. Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty wnoszonej na rzecz gminy 

określonej w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu na 

zasadach określonych w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym - w wysokości 30%  

2. Użyte w tekście sformułowanie "stan istniejący" dotyczy stanu na lipiec 1998 r. 

§ 7. Ustalenia szczegółowe dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi.  

Liczba terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi: 55  

001 - ZR pow. 1,71 ha  

zieleń rekreacyjna, dopuszcza się organizację pola biwakowego (z zapleczem sanitarnym na terenie 018 - 

ZE) obowiązuje zakaz zabudowy oraz wjazdu i parkowania samochodów; teren położony częściowo na 

obszarze terasy nadzalewowej, częściowo zalewowej -wymagane utrzymanie charakteru krajobrazu (łąki 

z mozaiką kęp i krzewów) oraz naturalnego charakteru brzegu rzeki, teren położony w korytarzu 

ekologicznym doliny Wierzycy  

002 - ZE pow. 0,32 ha  
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zieleń ekologiczno-krajobrazowa o funkcji ochronnej, zabezpieczająca podnóże skarpy erozyjnej 

położonej poza granicami planu, obowiązuje zakaz zabudowy oraz wjazdu i parkowania samochodów -

wymagane zachowanie istniejącej zieleni (krzewy, murawy); teren położony w korytarzu ekologicznym 

doliny Wierzycy  

003 - ZŁ pow. 0,56 ha  

łąki położone na terasie zalewowej z zielenią o znaczeniu ochronnym - obowiązuje zakaz zabudowy oraz 

wjazdu i parkowania samochodów; teren położony w korytarzu ekologicznym doliny Wierzycy  

004 - ZE pow. 1,81 ha  

zieleń ekologiczno - krajobrazowa o funkcji ochronnej zabezpieczająca skarpy erozyjne i zbocze doliny, 

obowiązuje zakaz penetracji pieszych, zakaz zabudowy oraz wjazdu i parkowania samochodów - teren 

położony w korytarzu ekologicznym doliny Wierzycy przeznaczony na zieleń ochronną zabezpieczającą 

cały obszar - obowiązuje zachowanie istniejących zespołów zieleni oraz terenów leśnych  

005 - ZK pow. 0,27 ha  

zielony ciąg pieszy - przejście piesze o nawierzchni przepuszczalnej (np. żwir) o szerokości 1,5¸2,0 m, 

ewentualne stopnie terenowe z drewna, krawędzie ścieżki zabezpieczyć krawężnikami ogrodowymi, na osi 

połączenia z ulicą 045 KD przewidzieć punkt obserwacyjny w formie placyku o nawierzchni 

przepuszczalnej - wysokość zieleni (krzewów) nie może ograniczyć widoczności zakola rzeki - obowiązuje 

zakaz zabudowy oraz wjazdu i parkowanie samochodów  

006 - MN pow. 0,52 ha  

teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej -typ zabudowy A; kalenice projektowanej 

zabudowy ustawić prostopadle do ulicy 046 - KD  

007 - MN pow. 0,37 ha  

teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej -typ zabudowy A  

008 - MN pow. 1,58 ha  

teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej -typ zabudowy A. W zabudowie 

projektowanej kalenice ustawiać prostopadle do ulic przylegających  

009 - MN pow. 0,52 ha  

teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej -typ zabudowy A. Kalenice ustawiać 

prostopadle do ulicy 045 - KD  

010 - MN pow. 2,83 ha  

teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej -typ zabudowy A. Kalenice ustawiać 

prostopadle do ulicy 045 - KD, wymagany akcent architektoniczny (np. wieżyczka, wykusz, ozdobny 

szczyt, podcień itp.) w miejscu jak na rysunku planu  

011 - ZR pow. 0,09 ha  

zieleń rekreacyjna - skwer - obowiązuje zakaz zabudowy  

012 - EE pow. 0,01 ha  

trafostacja 15/0,4 kV  

013 - MN pow. 0,26 ha  

teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej -typ zabudowy A  

014 - MN pow. 1,25 ha  

teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej -typ zabudowy A. W zabudowie 

projektowanej kalenice ustawiać prostopadle do ulic 048 - KD i 050 - KD. Wymagany akcent 

architektoniczny (np. wieżyczka, wykusz, ozdobny szczyt, podcień itp.) w miejscu jak na rysunku planu  

015 - KX pow. 0,05 ha  
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przejście piesze o nawierzchni utwardzonej szerokości 2,0 m zabezpieczonej krawężnikami ogrodowymi, 

tarasowane - na spadkach powyżej 6% przewidzieć schody terenowe, poza nawierzchnią utwardzoną - trawa  

016 - U pow. 0,46 ha  

teren usług z zakresu rekreacji i sportu (rekreacja ruchowa) - nawierzchnia trawiasta do gier i zabaw - 

obowiązuje zakaz zabudowy oraz zakaz wjazdu i parkowania samochodów  

017 - ZE pow. 0,89 ha  

zieleń ekologiczno - krajobrazowa o funkcji ochronnej, zabezpieczająca teren o dużym nachyleniu - 

penetracja piesza ograniczona do wyznaczonych ścieżek - ścieżki nieutwardzone szerokości do 1,0 m, ze 

względu na silny spadek prowadzić ukośnie pod kątem ok. 30° do linii spadku, ewentualne stopnie lub 

tarasowanie z drzewa lub kamienia. Zieleń istniejąca do zachowania i uzupełnienia biogrupami 

wielowarstwowej roślinności adekwatnej siedliskowo i geograficznie. Obowiązuje zakaz zabudowy oraz 

zakaz wjazdu i parkowania samochodów. Dopuszcza się budowę trafostacji.  

018 - ZE pow. 0,45 ha  

zieleń ekologiczno -krajobrazowa o funkcji ochronnej, zabezpieczająca teren o dużym nachyleniu - 

penetracja piesza ograniczona do wyznaczonych ścieżek - ścieżki nieutwardzone szerokości do 1,0 m, ze 

względu na silny spadek prowadzić ukośnie pod kątem ok. 30° do linii spadku, ewentualne stopnie lub 

tarasowanie z drzewa lub kamienia. Zieleń istniejąca do zachowania i uzupełnienia biogrupami 

wielowarstwowej roślinności. Obowiązuje zakaz zabudowy oraz zakaz wjazdu i parkowania samochodów. 

Dopuszcza się budowę 1-kondygnacyjnego pawilonu w północnej części terenu do obsługi pola 

biwakowego na terenie 001 - ZR (natryski, WC, kuchnie) o powierzchni zabudowy maks. 80 m
2
 

019 - ZK pow. 0,46 ha  

przejście piesze i ścieżka rowerowa z zielenią towarzyszącą - na spadkach powyżej 6 % przewidzieć 

schody terenowe  

020 - MN pow. 0,91 ha  

teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej - dla działek przylegających do ulicy 050 - 

KD - typ zabudowy A, dla działek pozostałych - typ zabudowy B. Kalenice zabudowy typu A ustawiać 

prostopadle do ulicy 050 - KD, zabudowy typu B prostopadle do ulicy 052 - KD  

021 - MN pow. 0,64 ha  

teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej -dla działek przylegających do ulicy 050 - 

KD - typ zabudowy A, dla działek pozostałych w tym działki przylegającej do 022 - KX - typ zabudowy B. 

Kalenice zabudowy typu A ustawiać prostopadle do ulicy 050 - KD, zabudowy typu B prostopadle do ulicy 

052 - KD i 022 - KX  

022 - KX pow. 0,03 ha  

przejście piesze o nawierzchni utwardzonej szer. min. 1,5 m, zabezpieczonej krawężnikami ogrodowymi, 

poza nawierzchnią utwardzoną - trawa  

023 - MN pow. 0,49 ha  

teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej -typ zabudowy A. Kalenice ustawiać 

prostopadle do ulicy 050 - KD,  

wymagany akcent architektoniczny (np. wieżyczka, wykusz, ozdobny szczyt, podcień itp.) w miejscu jak 

na rysunku planu  

024 - KX pow. 0,03 ha  

przejście piesze o nawierzchni utwardzonej szerokości min. 1,5 m zabezpieczonej krawężnikami 

ogrodowymi, poza nawierzchnią utwardzoną - trawa - na spadkach powyżej 6 % przewidzieć schody 

terenowe  

025 - MN pow. 0,29 ha  

teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej - typ zabudowy A. Kalenice ustawiać 

prostopadle do ulicy 050 -KD  
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026 - MN pow. 0,58 ha  

teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej - typ zabudowy A. Kalenice ustawiać 

prostopadle do ulicy 050 - KD  

027 - EE pow. 0,02 ha  

trafostacja 15/0,4 kV  

028 - MN pow. 0,48 ha  

teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej - typ zabudowy A. Kalenice ustawiać 

prostopadle do ulicy 050 - KD  

029 - MN pow. 0,82 ha  

teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej - typ zabudowy A. W zabudowie na 

działkach przylegających do granicy planu kalenice ustawiać prostopadle do tej granicy, na działkach 

przylegających do ulicy 050 - KD prostopadle do tej ulicy, na pozostałych działkach - prostopadle do ulicy 

042 - KL  

030 - U pow. 0,14 ha  

teren usług - możliwy zakres: handel detaliczny, gastronomia, kultura, rozrywka, obsługa rekreacji 

i sportu - typ zabudowy C, (dopuszcza się dwie kondygnacje naziemne + jednokondygnacyjne poddasze, 

pod warunkiem posadowienia parteru nie wyżej niż 0,60 m nad naturalnym poziomem terenu); wymagany 

akcent architektoniczny w miejscu jak na rysunku planu (np. wieżyczka, wykusz, ozdobny szczyt, podcień 

itp.) 

031 - U pow. 1,36 ha  

teren usług z zakresu sportu kwalifikowanego, obowiązuje zakaz zabudowy. Wymagane zachowanie, 

uzupełnienie i konserwacja zieleni istniejącej  

032 - MN pow. 0,76 ha  

teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej - typ zabudowy A. Kalenice ustawiać 

prostopadle do ulicy 045 - KD  

33 - MN pow. 0,35 ha  

teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej - typ zabudowy A. Kalenice ustawiać 

prostopadle do ulicy 045 - KD  

034 - KX pow. 0,03 ha  

przejście piesze o nawierzchni utwardzonej szerokości 2,5 m zabezpieczonej krawężnikami ogrodowymi 

- poza nawierzchnią utwardzoną - trawa - na spadkach powyżej 6 % przewidzieć schody terenowe  

035 - MNu pow. 0,44 ha  

teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej z dopuszczeniem usług w zakresie 

wszelkiej działalności z wyłączeniem uciążliwych, mogących pogorszyć stan środowiska-typ zabudowy D. 

Od strony granicy planu wymagany pas wielowarstwowej zieleni izolacyjnej o szerokości min. 6 m. 

Dopuszcza się możliwość łączenia działek. Kalenice ustawiać prostopadle do ulicy 044 - KD  

036 - KX pow. 0,03 ha  

przejście piesze o nawierzchni utwardzonej szerokości 2,0 m zabezpieczonej krawężnikami ogrodowymi 

- poza nawierzchnią utwardzoną - trawa  

037 - U pow. 0,06 ha  

teren usług - możliwy zakres: wszelka działalność z wyłączeniem uciążliwych, mogących pogorszyć stan 

środowiska. Teren stanowi poszerzenie działki nr 67 (poza granicą planu) i nie stanowi samodzielnej działki 

budowlanej.  

038 - KP pow. 0,10 ha  
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parking z dojazdem od ul. Bocznej. Od strony ulicy 040 - KZ wymagany pas zieleni izolacyjno-

krajobrazowej o szerokości min. 8 m - przez teren parkingu dopuszcza się dojazd do strefy 039 - U  

039 - U pow. 0,83 ha  

teren usług-możliwy zakres: wszelka działalność z wyłączeniem uciążliwych, mogących pogorszyć stan 

środowiska. Dopuszcza się możliwość łączenia działek - typ zabudowy C. Kalenice ustawiać prostopadle do 

ul. Rzecznej. Wyklucza się dojazd od ulicy 040 - KZ.  

Od strony ulic: 040 - KZ i ulicy Rzecznej (poza granicą planu) wymagany pas zieleni izolacyjno-

krajobrazowej o szerokości min. 8 m.  

040 - KZ pow. 0,40 ha  

fragment ulicy zbiorczej Z":  

 szerokość w liniach rozgraniczających jak na rysunku planu (ok. 40 m), szerokość jezdni min. 7,0 m 

z poszerzeniem przy skrzyżowaniu skanalizowanym z ul. Rzeczną, w pasie linii rozgraniczających po obu 

stronach chodniki oddzielone zielenią od jezdni oraz ścieżka rowerowa. Ulicą prowadzona jest komunikacja 

autobusowa dająca połączenie Nowej Wsi ze Starogardem Gdańskim - ul. Droga Nowowiejska. Ulica 

nie obsługuje bezpośrednio zabudowy położonej wzdłuż ulicy.  

 parkowanie tylko z zatokach postojowych - zalecane parkowanie poza obszarem skrzyżowania  

 ulica stanowi fragment ulicy zbiorczej mającej powiązanie z istniejącą ulicą zbiorczą w Starogardzie 

Gdańskim - ul. Droga Nowowiejska  

041 - KZ pow. 0,01 ha  

fragment ulicy zbiorczej Z"  

042 - KL pow. 0,76 ha  

ulica lokalna L": 

 szerokość w liniach rozgraniczających - jak na rysunku planu (ok. 24 m), szerokość jezdni min. 7,0 m, 

w pasie linii rozgraniczających po obu stronach chodniki i ścieżka rowerowa po jednej stronie jezdni. 

Zachować istniejący przebieg ulicy, włączyć ulicę do projektowanej ulicy zbiorczej. Celowe jest 

ograniczenie wjazdów bezpośrednich z posesji na ulice z uwagi na duże spadki  

 nie zaleca się lokalizacji zatok parkingowych w pasie ulicy z uwagi na duże spadki podłużne  

 ulica stanowi główną oś komunikacyjną osiedla Witosa i rozprowadza ruch do poszczególnych fragmentów 

zabudowy  

043 - KD pow. 0,15 ha  

ulica dojazdowa D": 

 szerokość w liniach rozgraniczających - 10,0 m, częściowo poza granicami planu, szerokość jezdni min. 6,0 

m, w pasie linii rozgraniczających - po obu stronach chodniki; ulica obsługuje bezpośrednio zabudowę 

usługową i parking 038 - KP  

ulica jest bezpośrednio powiązana z ulicą Rzeczną Z " - nie wprowadzać bezpośredniego powiązania 

z Drogą Nowowiejską.  

044 - KD pow. 0,22 ha  

ulica dojazdowa D": 

 szerokość w liniach rozgraniczających - 10,0 m, szerokość jezdni min. 5,0 m, w pasie linii rozgraniczających 

- po obu stronach chodniki; ulica obsługuje bezpośrednio zabudowę mieszkaniową  

 parkowanie przykrawężnikowe  

 ulica ma powiązania z układem dojazdowym przez ulicę 045 - KD. Na zakończeniach ulicy place do 

zawracania. Zachować istniejącą zieleń. Powiązanie z ulicą 043 - KD i przystankiem autobusowym, ciągiem 

pieszym wzdłuż terenów sportu (036 - KX) 

045 - KD pow. 1,00 ha  
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ulica dojazdowa D": 

 szerokość w liniach rozgraniczających - jak na rysunku planu (min. 10,0 m), szerokość jezdni min. 6,0 m, 

w pasie linii rozgraniczających - po obu stronach chodniki; ulica obsługuje bezpośrednio zabudowę 

mieszkaniową  

 parkowanie w zatokach lub przykrawężnikowe  

 układ jezdni dostosować do istniejącego ukształtowania terenu  

046 - KD pow. 0,44 ha  

ulica dojazdowa D": 

 szerokość w liniach rozgraniczających - jak na rysunku planu, szerokość jezdni min. 6,0 m, w pasie linii 

rozgraniczających - po obu stronach chodniki; ulica obsługuje bezpośrednio zabudowę mieszkaniową  

 parkowanie w zatokach lub przykrawężnikowe  

 układ jezdni dostosować do istniejącego ukształtowania terenu. Na zakończeniach ulicy wykonać place 

zawrotowe  

047 - KD pow. 0,14 ha  

ulica dojazdowa D": 

 szerokość w liniach rozgraniczających- jak na rysunku planu, szerokość jezdni min. 5,0 m, w pasie linii 

rozgraniczających - po obu stronach chodniki; ulica obsługuje bezpośrednio zabudowę mieszkaniową  

 parkowanie przykrawężnikowe  

 układ jezdni dostosować do istniejącego ukształtowania terenu, na zakończeniu ulicy wykonać plac 

zawrotowy  

048 - KD pow. 0,15 ha  

fragment ulicy dojazdowej D": 

 szerokość w liniach rozgraniczających - jak na rysunku planu (min. 10,0 m), szerokość jezdni min. 5,0 m, 

w pasie linii rozgraniczających - po obu stronach chodniki; ulica obsługuje bezpośrednio zabudowę 

mieszkaniową  

 parkowanie przykrawężnikowe lub w zatokach  

 ulica we fragmencie poza granicą planu obsługiwać będzie tereny sportowe 016 - U i tereny rekreacyjne nad 

rzeką, w miejscu istniejącego zbiornika bezodpływowego postuluje się parking, plac nawrotowy  

049 - KD pow. 0,06 ha  

fragment ulicy dojazdowej D": 

 szerokość w liniach rozgraniczających - min. 8,0 m, częściowo poza granicą planu, szerokość jezdni min. 5,0 

m, chodniki po obu stronach jezdni lub jednostronne  

 parkowanie przykrawężnikowe lub w zatokach  

 w miejscu istniejącego zbiornika bezodpływowego (poza granicą planu) postuluje się parking, plac 

nawrotowy  

050 - KD pow. 0,93 ha  

ulica dojazdowa D": 

 szerokość w liniach rozgraniczających - jak na rysunku planu (min. 12,0 m), szerokość jezdni 6,0 m, w pasie 

linii rozgraniczających - po obu stronach chodniki; ulica obsługuje bezpośrednio zabudowę mieszkaniową  

 parkowanie w zatokach podłużnych lub przykrawężnikowe  

 układ jezdni dostosować do istniejącego ukształtowania terenu, na fragmencie wprowadzić ruch rowerowy 

z powiązaniem do wydzielonego ciągu pieszo - rowerowego  

051 - KD pow. 0,08 ha  
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ulica dojazdowa D": 

 szerokość w liniach rozgraniczających - 15,0, szerokość jezdni min. 5,0 m, w pasie linii rozgraniczających - 

po obu stronach chodniki; ulica obsługuje bezpośrednio zabudowę mieszkaniową  

 parkowanie przykrawężnikowe  

 ulica ma powiązania z układem dojazdowym przez ulicę 050 - KD. W pasie ulicy znajduje się istniejące 

uzbrojenie podziemne z istniejącego osiedla mieszkaniowego. W pas ulicy wprowadzić zieleń niską 

nie kolidującą z uzbrojeniem  

052 - KD pow. 0,15 ha  

ulica dojazdowa D": 

 szerokość w liniach rozgraniczających - jak na rysunku planu (min. 10,0 m), szerokość jezdni - 5,0 do 6,0 m), 

w pasie linii rozgraniczających-po obu stronach chodniki; ulica obsługuje bezpośrednio zabudowę 

mieszkaniową  

 parkowanie przykrawężnikowe  

 ulica ma bezpośrednie powiązanie z ulicą zbiorczą Z" 

053 - KD pow. 0,05 ha  

ulica dojazdowa D": 

 szerokość w liniach rozgraniczających- 8,0 m, szerokość jezdni min. 4,5 m, w pasie linii rozgraniczających - 

po obu stronach chodniki; ulica obsługuje bezpośrednio zabudowę mieszkaniową  

 parkowanie przykrawężnikowe  

 ulicę zakończyć placem zawrotowym  

054 - KD pow. 0,03 ha  

ulica dojazdowa D 1/1 

 szerokość w liniach rozgraniczających- 5,0 m, szerokość jezdni min. 4,5 m - ulica jest dojazdem do trafostacji 

027 - EE, dopuszcza się formę ciągu pieszo - jezdnego  

 z uwagi na wąski pas drogowy nie zaleca się parkowania  

 przy trafostacji wykonać plac zawrotowy  

055 - KD pow. 0,09 ha  

ulica dojazdowa D": 

 szerokość w liniach rozgraniczających - jak na rysunku planu (min. 10,0 m), szerokość jezdni min. 5,0 m, 

w pasie linii rozgraniczających - po obu stronach chodniki; ulica obsługuje bezpośrednio zabudowę 

mieszkaniową  

 parkowanie przykrawężnikowe  

 na zakończeniu plac nawrotowy. 

§ 8. Integralną częścią uchwały jest rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowa 

Wieś Osiedle Witosa z terenami przyległymi w skali 1:1000.  

Układ oznaczeń na rysunku planu - na rysunku planu określono:  

 granicę planu,  

 linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania,  

 projektowane granice działek,  

 linie zabudowy nieprzekraczalne,  

 wymagane akcenty architektoniczne,  

 kierunki przebiegu ścieżki rowerowej,  
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 przeznaczenie terenów w liniach rozgraniczających wg klasyfikacji strefowej. 

§ 9. Zobowiązuje się Zarząd Gminy do:  

1) niezwłocznego przekazania niniejszej uchwały Pomorskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w celu ogłoszenia 

jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego  

2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwały na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Starogard 

Gdański  

3) umożliwienia zainteresowanym osobom wglądu do dokumentów przedstawiających zmianę w planie 

i wydawanie z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych potrzebnych wyrysów i wypisów na 

zasadach określonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym. 

§ 10. Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Gminy Starogard Gdański, 

zatwierdzony uchwałą Nr XII/98/91 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 20 września 1991 r. (Dz. Urz. Woj. 

Gd. Nr 18, poz. 129) we fragmencie objętym granicami niniejszego planu.  

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Pomorskiego, z wyjątkiem § 9 pkt 1, który wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały.  
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