
 

 

OBWIESZCZENIE  

RADY GMINY STAROGARD GDAŃSKI 

z dnia 28 marca 2013 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały XXXVIII/349/2006 Rady Gminy Starogard Gdański 

z dnia 2 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi 

Lipinki Szlacheckie 

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 

XXXVIII/349/2006 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 2 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lipinki Szlacheckie zmienionej:  

1) uchwałą Nr VIII/93/2007 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie uchwalenia 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lipinki Szlacheckie 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. 2287



Załącznik do Obwieszczenia  

Rady Gminy Starogard Gdański 

z dnia 28 marca 2013 r. 

Uchwała Nr XXXVIII/349/2006  

Rady Gminy Starogard Gdański 

z dnia 2 lutego 2006 r.  

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lipinki 

Szlacheckie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. 

U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 17 pkt 4 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 

2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717), uchwały Rady 

Gminy Starogard Gdański nr XX/152/2004 z dnia 7 maja 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lipinki Szlacheckie, po sprawdzeniu spójności ze 

"Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Starogard Gdański", na 

wniosek wójta Rada Gminy Starogard Gdański uchwala co następuje:  

Rozdział I. 

Ustalenia podstawowe 

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi LIPINKI SZLACHECKIE, gm. 

Starogard Gdański, obejmujący obszar opracowania w granicach oznaczonych na rysunku planu - załączniku nr 

1 do uchwały.  

2. Ustalenia planu obejmują obszar znajdujący się w granicach opracowania, oznaczony na rysunku planu 

wykonanym na mapie sytuacyjno - wysokościowej znajdującej się w zasobie geodezyjnym.  

3. Integralną część niniejszej uchwały stanowi:  

a) załącznik nr 1 do uchwały - rysunek planu w skali 1:2000, obowiązujący w zakresie określonym w uchwale 

i na rysunku planu,  

b) załączniku nr 2 do uchwały - zawierający rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do 

projektu planu,  

c) załącznik nr 3 do uchwały - zawierający rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie 

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich 

finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych. 

§ 2. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:  

1. Funkcji podstawowej budynku - należy przez to rozumieć funkcję jaka występuje w budynku na min. 

70% jego powierzchni użytkowej.  

2. Działalności gospodarczej - należy przez to rozumieć szeroko pojęty wachlarz usług, wytwórczości, 

produkcji, handlu oraz funkcji magazynowej;  

3. Intensywności zabudowy - należy przez to rozumieć iloraz sumy powierzchni wszystkich kondygnacji 

naziemnych, liczonych po zewnętrznym obrysie murów do powierzchni działki budowlanej;  

4. Modernizacji - należy przez to rozumieć wszelkie prace budowlane prowadzone na istniejącym budynku, 

takie jak: rozbudowa, dobudowa, zmiana pokrycia dachowego, remont kapitalny, ocieplenie budynku, zmiana 

elewacji itp., które na etapie planu miejscowego niemożliwe są do sprecyzowania, a które ustaleniami planu są 

dopuszczone.  

5. Nieprzekraczalnych liniach zabudowy - należy przez to rozumieć wyznaczone na rysunku planu linie 

określające dopuszczalną lokalizację najbliższej ustawionej zewnętrznej ściany budynku - z pominięciem 

balkonów, loggii i wykuszy wysuniętych poza obrys budynku nie więcej niż 1,5 metra oraz elementów wejścia 

do budynku (schody, podest, daszek, pochylnia dla niepełnosprawnych).  
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6. Linii rozgraniczającej tereny o różnym sposobie użytkowania - należy przez to rozumieć granicę 

nieprzekraczalną dla terenów, których przeznaczenie jest inne niż na terenie sąsiednim.  

7. Linii rozgraniczającej tereny o tym samym sposobie użytkowania - należy przez to rozumieć 

obowiązującą linię podziałów wewnętrznych na działki o jednorodnym przeznaczeniu.  

8. Ograniczeniu uciążliwości - oznacza to, że zasięg uciążliwości dla środowiska będący skutkiem 

prowadzonej działalności gospodarczej musi być bezwzględnie ograniczony do granic obszaru, do którego 

inwestor posiada tytuł prawny, a znajdujące się na nim pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, winny być 

wyposażone w techniczne środki ochrony przed tymi uciążliwościami.  

9. Przepisach szczególnych - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz 

ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych.  

10. Przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć przeznaczenie terenu, wynikające z funkcji 

dominującej na określonym obszarze.  

11. Powierzchni sprzedaży - należy przez to rozumieć tę część ogólnodostępnej powierzchni obiektu 

handlowego stanowiącego całość techniczno-użytkową, przeznaczonego do sprzedaży detalicznej, w której 

odbywa się bezpośrednia sprzedaż towarów.  

12. Rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek stanowiący załącznik graficzny nr 1 do niniejszej 

uchwały.  

13. Uciążliwości - należy przez to rozumieć zespół negatywnych bodźców (będących skutkiem określonej 

działalności) pogarszających warunki życia mieszkańców poprzez obniżenie standardów środowiska 

przyrodniczego.  

14. Usługach - należy przez to rozumieć obiekty usługowe wolnostojące lub wbudowane lokale usługowe 

handlu detalicznego i hurtowego, gastronomii, administracji publicznej, rzemiosła, itp.  

15. Ustalonej linii zabudowy - oznacza obowiązującą frontową linię zabudowy; dopuszcza się przesunięcie 

przed linię zabudowy na odległość do 1,5 m schodów, ganku, zadaszenia lub innych drobnych elementów 

elewacji budynku. 

§ 3. 1. Celem regulacji zawartych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jest:  

1) Ustalenie przeznaczenia terenów pod określone funkcje.  

2) Ustalenie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.  

3) Ustalenie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.  

4) Ustalenie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.  

5) Ustalenie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.  

6) Ustalenie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym 

ustalenie linii zabudowy, gabarytów obiektów oraz wskaźników intensywności zabudowy.  

7) Określenie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem 

miejscowym.  

8) Określenie szczegółowych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, 

w tym zakaz zabudowy.  

9) Ustalenie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.  

10) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.  

11) Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

2. Wszystkie wyżej wymienione punkty określone są w Rozdziale II - ustalenia ogólne oraz w rozdziale III 

- ustalenia szczegółowe.  

3. Na obszarze opracowania nie występują:  

1) Tereny górnicze ustalone na podstawie przepisów odrębnych.  
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2) Tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych.  

3) Tereny zagrożone powodzią. 

§ 4. Ustala się, że głównymi funkcjami terenu dla obszaru objętego planem są funkcje:  

1. mieszkaniowa,  

2. mieszkaniowo - usługowa,  

3. rolnicza. 

§ 5. Ustala się ochronę kulturową obszaru polegającą na zachowaniu dziedzictwa kulturowego wsi Lipinki 

Szlacheckie położonych w obszarze historyczno - etnicznym regionu Kociewie, w rejonie występowania 

i czytelności kociewskiej tradycji budowlanej.  

1. Ochronie podlega krajobraz kulturowy, w tym historyczne formy zagospodarowania wsi, tradycyjne 

zagrody rolnicze, ich rozplanowanie zabudowy oraz historyczna bryła budynków mieszkalnych 

i gospodarczych, które podlegają rewaloryzacji.  

2. Ochronie konserwatorskiej podlega zespól zabudowań byłej szkoły (wpisany do ewidencji obiektów 

zabytkowych PWKZ w Gdańsku), w tym budynek szkoły i budynek gospodarczy podlegające ochronie pod 

względem bryły, materiałów, wielkości, rodzaju oraz podziału okien i drzwi. 

§ 6. Ustala się ochronę przyrody na obszarze opracowania polegającą na zachowaniu:  

1. Terenów zalesionych oznaczonych na rysunku planu symbolem ZL,  

2. Rowów oznaczonych symbolem WS, 

§ 7. Ustala się, obsługę komunikacyjną terenu objętego opracowaniem, która oparta jest o system dróg 

istniejących i projektowanych:  

1. Ulica klasy zbiorczej oznaczona na rysunku planu symbolem KDZ, którą stanowi droga wojewódzka - 

droga publiczna;  

2. Ulice klasy lokalnej KDL, które stanowią gminne drogi publiczne;  

3. Ulice klasy dojazdowej KDD, które stanowią gminne drogi publiczne;  

4. Ulice klasy wewnętrznej KDW obsługujące poszczególne działki;  

5. Ulice klasy wewnętrznej KX które stanowią ciągi piesze i pieszo - rowerowe. 

§ 8. 1. Ustala się, że obszar będzie wyposażony w systemy infrastruktury technicznej. Infrastruktura, 

o której mowa dotyczy sieci:  

1) elektroenergetycznej przesyłowej i oświetleniowej;  

2) wodociągowej;  

3) kanalizacji sanitarnej;  

4) docelowo kanalizacji deszczowej; 

2. Gromadzenie odpadów stałych będzie się odbywało (zgodnie z obowiązującą ustawą o odpadach 

i przyjętą polityką gminy w tym zakresie) w miejscach wyznaczonych w granicach własności lub użytkowania 

terenu. Wywóz odpadów komunalnych odbywać się będzie przez służby wyspecjalizowanych przedsiębiorstw, 

do zakładu utylizacji odpadów. Odpady pozostałe wywozić należy we własnym zakresie na odpowiednie 

składowiska. 

Rozdział II. 

Ustalenia ogólne 

§ 9. Ustala się następujące przeznaczenia terenów:  

1) funkcji usługowej - oznaczonej na rysunku planu symbolem U;  

2) terenu sportu i rekreacji oznaczonym symbolem US;  

3) funkcji usługi związanej z kultem religijnym - oznaczonej na rysunku planu symbolem UK  
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4) funkcji mieszkaniowej z usługami kultury - oznaczonej na rysunku planu symbolem MN/UK;  

5) funkcji mieszkaniowej - oznaczonej na rysunku planu symbolem MN;  

6) funkcji mieszkaniowo - usługowej - oznaczonej na rysunku planu symbolem MN/U;  

7) funkcji zagrodowej - oznaczonej na rysunku planu symbolem RM;  

8) funkcji mieszkaniowo - zagrodowej - oznaczonej na rysunku planu symbolem MN/RM  

9) terenów upraw rolnych - oznaczonych symbolem R;  

10) terenów leśnych - oznaczonych na rysunku planu symbolem ZL;  

11) komunikacji - oznaczonej na rysunku planu symbolem K;  

12) woda, rowy - oznaczonej na rysunku planu symbolem W/ws. 

§ 10. Ustalenia ogólne w zakresie ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.  

1. Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego, podlegające ochronie:  

1) strefy ekspozycji krajobrazu;  

2) zieleń przydrożna;  

3) zabudowa posiadająca wartości obiektów zabytkowych;  

4) składowe systemu melioracyjnego w postaci rowów melioracyjnych szczegółowych. 

2. Elementy zagospodarowania przestrzennego, wymagające ukształtowania:  

1) dostosowanie charakteru nowej zabudowy do walorów historycznych wsi;  

2) sieci dróg publicznych (zbiorczej, lokalnych, dojazdowych); 

3. Zakaz lokalizacji budowli oraz obiektów o wysokości powyżej 15 m od poziomu terenu; 

§ 11. Ustalenia ogólne dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody.  

1) zachowanie i kształtowanie powierzchni biologicznie czynnej dla terenów istniejącej i projektowanej 

zabudowy, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi;  

2) zakaz budowy obiektów i urządzeń technicznych stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi;  

3) zakaz budowy obiektów i zakładów o szkodliwym wpływie na środowisko; 

§ 12. Ogólne ustalenia dotyczące wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.  

1. Ustala się następujące wymagania wynikające z kształtowania przestrzeni publicznych:  

1) utrzymanie ładu przestrzennego poprzez:  

a) uporządkowane ogrodzenie terenów prywatnych;  

b) estetyczne utrzymanie elewacji frontowych budynków znajdujących się wzdłuż ulic; 

2) wyposażenie przestrzeni publicznej w obiekty małej architektury takie jak: ławeczki, kosze na śmieci;  

3) dopuszcza się umieszczanie reklam na terenach publicznych, na ogrodzeniach oraz na elewacjach 

budynków o powierzchni nie większej niż 1,2 x 2,4 m. 

§ 13. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji rozbudowy i budowy systemów komunikacji.  

1. Bezpośrednią obsługę komunikacyjną terenu stanowić będą docelowo:  

1) ulice klasy KDL, KDD oraz ulice klasy KDW, które łączą się z układem komunikacyjnym dróg 

tranzytowych poprzez drogę KDZ (drogę wojewódzką).  

2) droga wojewódzka KDZ dla działek, które posiadają tylko dostęp do drogi wojewódzkiej. 

2. W granicach wyznaczonych dla nowej zabudowy ustala się obowiązek zapewnienia przez właściciela lub 

zarządcę terenu miejsc parkingowych w ilościach:  
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1) dla usług i handlu - 1 miejsce postojowe na 30 m
2
 powierzchni sprzedaży lub usługi, nie mniej niż 

2 stanowiska na jeden obiekt usługowy, oraz 1 miejsce na 3 osoby zatrudnione;  

2) dla gastronomii - 1 miejsce postojowe na 4 miejsca konsumpcyjne,  

3) dla biur i działalności gospodarczej - 4 miejsca postojowe na 100 m
2
 powierzchni użytkowej budynków, 

nie mniej niż 2 stanowiska na jeden obiekt usługowy, oraz 1 miejsce na 3 osoby zatrudnione;  

4) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - min. 1 miejsce postojowe na 1 mieszkanie, lub jedno 

gospodarstwo domowe. 

§ 14. Ustalenia dotyczące zasad uzbrojenia terenu:  

1. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:  

1) budowę sieci wodociągowych do nowej zabudowy; 

2. W zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków ustala się:  

1) budowę kanalizacji sanitarnej na terenie objętym mpzp, oraz włączenie jej do sieci kanalizacji komunalnej, 

do tego czasu odprowadzenie ścieków do szczelnych szamb zlokalizowanych na indywidualnych działkach. 

3. W zakresie odprowadzania wód opadowych ustala się:  

1) odprowadzanie wód opadowych z dróg placów i parkingów docelowo do systemu kanalizacji deszczowej, 

do tego czasu do gruntu po ich uprzednim podczyszczeniu (przepuszczeniu przez separator); 

4. W zakresie usuwania odpadów stałych ustala się:  

1) zasadę wywozu odpadów stałych z obszaru objętego planem sposobem zorganizowanym na wyznaczony 

dla tych potrzeb teren składowania odpadów zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami; 

5. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się:  

1) rozbudowę systemu zaopatrzenia w energię elektryczną polegającą na przebudowie istniejących 

napowietrznych linii energetycznych na linie kablowe, budowie nowych linii energetycznych podziemnych 

niezbędnych do zaopatrzenia w energię elektryczną nowych terenów przeznaczonych pod zabudowę, wraz 

z budową nowej stacji transformatorowej;  

1) obowiązuje oświetlenie ulic lokalnych dojazdowych oraz wewnętrznych, pieszych i pieszo-rowerowych;  

2) podłączenie budynków do sieci elektroenergetycznej nastąpi na warunkach określonych przez właściwy 

miejscowo zakład energetyczny. 

6. W zakresie telekomunikacji ustala się obsługę zabudowy na obszarze objętym planem poprzez istniejące 

i nowe urządzenia telekomunikacyjne realizowane w pasie terenu przeznaczonego pod infrastrukturę 

techniczną lub w pasach ulicznych. 

Rozdział III. 

Ustalenia szczegółowe dotyczące przeznaczenia terenów i zasad ich zagospodarowania 

§ 15. 1. Ustala się tereny funkcji usługowej, oznaczone na rysunku symbolem U.  

1) Na terenach, o których jest mowa w ust. 1. ustala się przeznaczenie podstawowe - funkcję usługową. 

W ramach tej funkcji zakłada się realizację zabudowy usługowej, związanej z nią infrastruktury technicznej 

oraz parkingów, podjazdów i małej architektury.  

2) Ustala się następujące parametry kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:  

a) budynki o prostej tradycyjnej bryle założone na planie prostokątnym, parterowe z dopuszczeniem 

mieszkania na poddaszu i z dopuszczeniem podpiwniczenia;  

b) poziom posadowienia - maks. 0,5 m ponad poziom terenu;  

c) wystrój zewnętrzny budynków z naturalnych materiałów budowlanych takich jak: kamień cegła, tynki 

szlachetne, drewno;  

d) wskaźnik intensywności zabudowy maks. 0,5;  

e) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do pow. działki - 25%;  
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f) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do pow. działki - 30%  

g) wysokość budynku mieszkalnego do kalenicy dachu nie może przekroczyć 10,0 m ponad poziom terenu;  

h) dach dwu- lub wielospadowy kryty dachówką lub materiałem dachówkopodobnym za wyjątkiem koloru 

niebieskiego;  

i) kąt nachylenia połaci dachowej 35 - 45°, oświetlenie poddasza wykuszami;  

j) ustawienie kalenicy głównej dachu (dłuższej i wyższej) równolegle do ulicy, a dla przypadku 

usytuowania działki przy skrzyżowaniu dróg - równolegle do drogi wyższej funkcji. 

3) Ustala się następujące zasady podziału nieruchomości na działki budowlane (dotyczy nowowydzielanych 

działek):  

a) minimalna powierzchnia działki - 1000 m
2
 

b) wszystkie wydzielone działki muszą:  

(a) mieć zapewniony dostęp do drogi publicznej lub wewnętrznej,  

(b) zachować kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego wynoszący 80 - 90 

stopni; 

c) spełniać wymogi ustaleń planu dla tego terenu oraz przepisów szczególnych; 

4) Dopuszcza się scalenie kilku działek i wtórny ich podział wg w/w zasad.  

5) Na terenie obowiązuje wyznaczenie miejsc postojowych w ilości przewidzianej w § 13 Rozdziale II 

niniejszej uchwały;  

5) Na całym obszarze dopuszcza się w szczególnie uzasadnionych przypadkach realizacje sieci infrastruktury 

technicznej przy spełnieniu wymagań przepisów szczególnych i uzyskaniu zgody właściciela. 

2. Ustala się tereny funkcji sportu i rekreacji, oznaczone na rysunku symbolem US.  

1) Na terenach, o których jest mowa w ust. 2 ustala się przeznaczenie podstawowe - dla realizacji usług 

z zakresu sportu i rekreacji. Funkcja ta obejmuje realizację boisk sportowych oraz obiektów związanych 

z funkcją główną takich jak przebieralnia, sanitariaty, ławki dla widowni, ogrodzenie itp., infrastruktury 

technicznej niezbędnej do funkcjonowania obiektów oraz parkingów.  

2) Ustala się następujące parametry kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:  

a) budynek jedno - kondygnacyjny z dachem dwu- lub wielospadowym krytym dachówką lub materiałem 

dachówkopodobnym;  

b) wskaźnik intensywności zabudowy maks. 0,12;  

c) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do pow. działki - 0,12%;  

d) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do pow. działki - 50% wysokość 

budynku do kalenicy dachu nie może przekroczyć 8,0 m ponad poziom terenu;  

e) kąt nachylenia połaci dachowych 30 - 35°. 

3) Dostęp do terenu z ulic dojazdowych i wewnętrznych, na terenie przeznaczonym pod sport i rekreację 

zabezpieczyć miejsca postojowe dla samochodów w ilości min.10 miejsc.  

4) Na całym obszarze dopuszcza się w szczególnie uzasadnionych przypadkach realizacje sieci infrastruktury 

technicznej przy spełnieniu wymagań przepisów szczególnych i uzyskaniu zgody właściciela. 

3. Ustala się tereny funkcji mieszkaniowej z usługami kultury oznaczone na rysunku symbolem MN/UK.  

1) Na terenach, o których jest mowa w ust. 3. ustala się przeznaczenie podstawowe - funkcję mieszkaniowo - 

usługową, która obejmuje zabudowę mieszkaniową oraz usługi z zakresu kultury: świetlica wiejska, punkt 

biblioteczny, ognisko przedszkolne, klub wiejski itp.  

2) Dla obiektów występujących na terenie MN/UK - budynku dawnej szkoły i budynku gospodarczego, 

wpisanych do ewidencji zabytków PWKZ w Gdańsku, obowiązuje:  
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a) ochrona konserwatorska w zakresie bryły budynków, kształtu dachu, historycznej formy 

architektonicznej, materiałów budowlaych i kolorystyki obiektów;  

b) ochrona zieleni wysokiej historycznie związanej z zespołem;  

c) utrzymanie istniejącego zagospodarowania terenu;  

d) uzgadnianie z Konserwatorem Zabytków wszelkich działań budowlanych. 

3) Dopuszcza się budowę obiektów małej architektury pod warunkiem spełnienia wymagań z punktu 2) 

4) Na terenie obowiązuje wyznaczenie miejsc postojowych w ilości nie mniejszej niż przewidziano w § 13 

rozdziale II niniejszej uchwały.  

5) Na całym obszarze dopuszcza się w szczególnie uzasadnionych przypadkach realizacje sieci infrastruktury 

technicznej przy spełnieniu wymagań przepisów szczególnych i uzyskaniu zgody właściciela. 

4. Ustala się tereny funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej - oznaczone na rysunku symbolem MN  

1) Na terenach, o których jest mowa w ust. 4. ustala się przeznaczenie podstawowe - funkcję mieszkaniową 

o niskiej intensywności, która obejmuje realizację zabudowy mieszkaniowej oraz budynków 

gospodarczych, garaży, związanych z funkcją mieszkaniową a także infrastruktury technicznej, parkingów, 

podjazdów oraz małej architektury.  

2) Ustala się następujące parametry kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:  

a) dla zabudowy mieszkaniowej: budynki parterowe z możliwością poddasza użytkowego; dopuszcza się 

podpiwniczenia; dachy kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym z wyjątkiem koloru 

niebieskiego;  

b) dla zabudowy gospodarczej: budynki jednokondygnacyjne z dachem krytym dachówką lub materiałem 

dachówkopodobnym o kolorze identycznym z pokryciem dachowym na budynku mieszkalnym;  

c) wskaźnik intensywności zabudowy maks. 0,5;  

d) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do pow. działki - 20%;  

e) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do pow. działki - 60%;  

f) poziom posadowienia parteru do wysokości 0,6 m ponad najwyższy punkt terenu znajdujący się przy 

budynku;  

g) wysokość budynku mieszkalnego, mierzona od poziomu terenu przy wejściu do budynku do kalenicy 

dachu, nie może przekroczyć 10,0 m;  

h) dachy dwu- lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci 35 - 45°, oświetlenie poddasza wykuszami lub 

oknami dachowymi. 

3) Zasady podziału nieruchomości na działki budowlane dla działek nowowydzielanych.  

Ustala się minimalne parametry działek budowlanych:  

a) minimalna powierzchnia działki - 900 m
2
;  

b) minimalna szerokość frontu działki - 22,0 m;  

c) wszystkie wydzielone działki muszą:  

 mieć zapewniony dostęp do drogi publicznej lub wewnętrznej;  

 kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego wynoszący od 80 do 90°;  

 spełniać wymogi ustaleń planu dla tego terenu oraz przepisów szczególnych. 

4) Dla istniejących podziałów dopuszcza się scalenia kilku działek i powtórny podział wg zasad opisanych 

w punkcie 3).  

5) Na terenie obowiązuje wyznaczenie miejsc postojowych w ilości przewidzianej w § 13 Rozdziale II 

niniejszej uchwały.  
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6) Na całym obszarze dopuszcza się w szczególnie uzasadnionych przypadkach realizacje sieci infrastruktury 

technicznej przy spełnieniu wymagań przepisów szczególnych i uzyskaniu zgody właściciela. 

5. Ustala się tereny funkcji mieszkaniowo - usługowej oznaczone na rysunku symbolem MN/U  

1) Na terenach, o których jest mowa w ust. 5 ustala się przeznaczenie podstawowe: funkcję mieszkaniowo - 

usługową, która obejmuje realizację zabudowy mieszkaniowej i usługowej oraz budynków gospodarczych, 

garaży, związanych z prowadzeniem działalności usługowej oraz funkcji mieszkaniowej a także 

infrastruktury technicznej, parkingów, podjazdów oraz małej architektury.  

2) Ustala się udział powierzchni usługowej w ogólnej powierzchni zabudowy do 50%.  

3) Ustala się następujące parametry kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:  

a) poziom posadowienia parteru do wysokości 0,6 m ponad najwyższy punkt terenu znajdujący się przy 

budynku;  

b) budynki wolnostojące z dachem krytym dachówką ceramiczną lub materiałem dachówkopodobnym; dla 

wszystkich budynków na działce należy realizować ten sam rodzaj i kolor pokrycia dachowego;  

c) wskaźnik intensywności zabudowy maks. 0,5;  

d) dachy dwu- i wielospadowe o kącie nachylenia połaci 35 - 45°,  

e) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do pow. działki - 50%;  

f) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni całkowitej działki - 30%.  

g) dla zabudowy usługowej:  

(1) budynki wolnostojące parterowe z poddaszem nieużytkowym i możliwością podpiwniczenia;  

(2) dopuszcza się w budynku usługowym realizację mieszkań na poddaszu;  

(3) wysokosć liczona od średniego poziomu terenu przy budynku do najwyższego punktu dachu 

ogranicza się do 7,5 m, a w przypadku realizacji poddasza mieszkalnego - 10,0 m 

h) dla zabudowy mieszkaniowej:  

(1) budynki parterowe z dopuszczeniem poddasza użytkowego i podpiwniczenia  

(2) wysokość budynku mieszkalnego do kalenicy dachu nie może przekroczyć 10,0 m ponad średni 

poziom terenu przy budynku; 

4) Dla nowych podziałów ustala się:  

a) minimalna powierzchnia działki - 1000 m
2
,  

b) minimalna szerokość frontu działki - 22,0 m;  

c) wszystkie wydzielone działki muszą:  

 mieć zapewniony dostęp do drogi publicznej lub wewnętrznej;  

 kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego wynoszący od 80° do 90°;  

 spełniać wymogi ustaleń planu dla tego terenu oraz przepisów szczególnych. 

5) Dla istniejących podziałów dopuszcza się scalenia kilku działek i powtórny podział wg zasad opisanych 

w punkcie 3).  

6) Na terenie obowiązuje wyznaczenie miejsc postojowych w ilości nie mniejszej niż przewidziano w § 13 

Rozdziale II niniejszej uchwały.  

7) Na całym obszarze dopuszcza się w szczególnie uzasadnionych przypadkach realizacje sieci infrastruktury 

technicznej przy spełnieniu wymagań przepisów szczególnych i uzyskaniu zgody właściciela. 

6. Ustala się tereny funkcji mieszkaniowo - zagrodowej oznaczone na rysunku symbolem MN/RM.  

1) Na terenach, o których jest mowa w ust. 6. ustala się przeznaczenie podstawowe - funkcję mieszkaniową 

a jako uzupełniającą funkcję zagrodową, która obejmuje realizację zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej 
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oraz budynków gospodarczych, garaży, związanych z prowadzeniem działalności rolniczej a także 

infrastruktury technicznej, parkingów, podjazdów oraz małej architektury.  

2) Ustala się następujące parametry kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:  

a) dla zabudowy mieszkaniowej: budynki parterowe z możliwością poddasza użytkowego 

i podpiwniczenia, z dachem dachówką lub materiałem podobnym za wyjątkiem koloru niebieskiego;  

b) dla zabudowy gospodarczej: budynki murowane lub drewniane jednokondygnacyjne z dachem krytym 

dachówką lub materiałem podobnym, wymagane pokrycie budynku mieszkalnego i gospodarczego 

pokryciem takim samym w obrębie jednej działki;  

c) wskaźnik intensywności zabudowy maks. 0,6;  

d) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do pow. działki - 40%;  

e) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do pow. działki - 25%  

f) wysokość budynku mieszkalnego do kalenicy dachu nie może przekroczyć 10,0 m ponad poziom terenu;  

g) dachy dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci 35 - 45°;  

h) poziom posadowienia parteru do wysokości 0,6 m ponad najwyższy punkt terenu znajdujący się przy 

budynku. 

3) Ustala się następujące zasady podziału nieruchomości na działki budowlane:  

a) minimalna powierzchnia działki - 1000 m
2
;  

b) minimalna szerokość frontu działki - 22,0 m;  

c) wszystkie wydzielone działki muszą:  

(1) mieć zapewniony dostęp do drogi publicznej lub wewnętrznej,  

(2) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego wynoszący 80° - 90°;  

(3) spełniać wymogi ustaleń planu dla tego terenu oraz przepisów szczególnych; 

d) w przypadku nie zachowania ww. parametrów dotyczących wielkości działek dopuszcza się scalanie 

kilku działek i wtórny ich podział. 

4) Na terenie obowiązuje wyznaczenie miejsc postojowych w ilości nie mniejszej niż przewidziano w § 13 

Rozdziale II niniejszej uchwały.  

5) Na całym obszarze dopuszcza się w szczególnie uzasadnionych przypadkach realizacje sieci infrastruktury 

technicznej przy spełnieniu wymagań przepisów szczególnych i uzyskaniu zgody właściciela. 

7. Ustala się tereny funkcji zagrodowej oznaczone na rysunku symbolem RM.  

1) Na terenach, o których jest mowa w ust. 7. ustala się przeznaczenie podstawowe - funkcję zagrodową, która 

obejmuje realizację zabudowy związanej z produkcją rolną w tym zabudowy mieszkaniowej i zabudowy 

gospodarczej, garaży, związanych z prowadzeniem działalności rolniczej a także infrastruktury technicznej, 

parkingów, podjazdów oraz małej architektury.  

2) Ustala się następujące parametry kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:  

a) dla zabudowy mieszkaniowej: budynki parterowe z możliwością poddasza użytkowego 

i podpiwniczenia;  

b) wskazana przebudowa obiektów mieszkalnych z lat 70 - tych z dachem płaskim w postaci dachu 

wysokiego;  

c) dla zabudowy gospodarczej: budynki murowane lub drewniane jednokondygnacyjne;  

d) pokrycia dachów dachówką ceramiczną lub materiałem dachówkopodobnym z wykluczeniem koloru 

niebieskiego,  

e) dopuszcza się budowę urządzeń technicznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego takich 

jak suszarnie, silosów itp.;  
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f) każde gospodarstwo rolne prowadzące chów zwierząt winno posiadać szczelną płytę na nawóz i zbiornik 

na gnojowicę;  

g) wskaźnik intensywności zabudowy maks. 0,6;  

h) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do pow. działki - 40%;  

i) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do pow. działki - 40%;  

j) wysokość budynku mieszkalnego do kalenicy dachu nie może przekroczyć 10,0 m ponad poziom terenu;  

k) dachy dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci 35 - 45°, oświetlenie poddasza wykuszami lub 

oknami dachowymi;  

l) poziom posadowienia parteru do wysokości 0,6 m ponad najwyższy punkt terenu znajdujący się przy 

budynku, 

3) Na terenie obowiązuje wyznaczenie miejsc postojowych w ilości nie mniejszej niż przewidziano w § 13 

Rozdziale II niniejszej uchwały.  

4) Na całym obszarze dopuszcza się w szczególnie uzasadnionych przypadkach realizacje sieci infrastruktury 

technicznej przy spełnieniu wymagań przepisów szczególnych i uzyskaniu zgody właściciela. 

8. Ustala się tereny funkcji leśnej, oznaczone na rysunku symbolem ZL  

1) Na terenach, o których jest mowa w ust. 8. ustala się przeznaczenie podstawowe - tereny leśne. Należą do 

nich istniejące w obszarze opracowania tereny lasów oraz tereny wskazane do zalesienia.  

2) Na terenach o których wyżej obowiązuje zakaz zabudowy, oraz gospodarowanie oparte o przepisy 

szczególne dot. gospodarki leśnej.  

3) Nie ustala się zasad podziału nieruchomości na działki budowlane.  

4) Na całym obszarze dopuszcza się w szczególnie uzasadnionych przypadkach realizacje sieci nfrastruktury 

technicznej przy spełnieniu wymagań przepisów szczególnych i uzyskaniu zgody właściciela. 

9. Ustala się tereny funkcji usługowej związanej z kultem religijnym - oznaczone na rysunku symbolem 

UK  

1) Na terenach, o których jest mowa w ust. 8. ustala się przeznaczenie podstawowe - tereny kultu religijnego.  

Należy do nich istniejąca w obszarze opracowania kapliczka, która jest objęta ochroną.  

a) istniejąca kapliczka do zachowania, dopuszcza się prowadzenie prac remontowych, w celu utrzymania 

kapliczki w dobrym stanie.  

b) dopuszcza się prace remontowe kapliczki prowadzone za zgodą Konserwatora Zabytków. 

10. Ustala się tereny przeznaczone pod zbiorniki wodne i rowy - oznaczone symbolem W/ws  

1) tereny oznaczone symbolem W/ws - do adaptacji i utrzymania. 

§ 16. Ustalenia szczegółowe dotyczące komunikacji  

1. Ustala się tereny drogi zbiorczej, oznaczonej na rysunku symbolem KDZ:  

1) W liniach rozgraniczających drogi o których mowa w ust. 1 należy zmieścić:  

a) pas jezdny,  

b) ciągi piesze i pieszo - rowerowe,  

c) rowy przydrożne,  

d) zadrzewienia,  

e) izolację terenu związaną z uciążliwością drogi. 

2) Zakazuje się realizacji obiektów budowlanych, z wyjątkiem urządzeń technicznych dróg związanych 

z utrzymaniem i obsługą ruchu drogowego.  
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3) Dopuszcza się przebudowę sieci infrastruktury technicznej, znajdującej się w liniach rozgraniczających 

drogi oraz realizację nowych sieci, które nie mogą być realizowane poza pasem drogi, na warunkach 

zarządcy drogi.  

4) Minimalna szerokość drogi w liniach rozgraniczających wynosi 20,0 m.  

a) droga powinna posiadać parametry ulicy tzn. wydzielona jezdnię o szerokości 7,0 m, dwustronny 

chodnik o szerokości min. 1,50 m oraz jednostronną ścieżkę rowerową szer. min. 2,5 m; 

2. Ustala się tereny drogi lokalnej w ciągu drogi gminnej, oznaczonej na rysunku symbolem KDL.  

1) W liniach rozgraniczających drogi o której mowa w ust. 2:  

a) zakazuje się realizacji obiektów budowlanych, z wyjątkiem urządzeń technicznych dróg i związanych 

z utrzymaniem i obsługą ruchu; 

2) Minimalna szerokość drogi w liniach rozgraniczających wynosi 12,0 m.  

a) droga powinna posiadać parametry ulicy tzn. wydzielona jezdnię o szerokości 5,5 m i min. jednostronny 

chodnik o szerokości 2,0 m;  

b) dopuszcza się korekty linii rozgraniczających drogi, wynikające ze stanu formalnego oraz istniejącego 

zainwestowania lub projektu ich modernizacji. 

3. Ustala się tereny dróg dojazdowych w ciągu dróg gminnych, oznaczonych na rysunku symbolem KDD.  

1) W liniach rozgraniczających dróg o których mowa w ust. 3:  

a) zakazuje się realizacji obiektów budowlanych, z wyjątkiem urządzeń technicznych dróg i związanych 

z utrzymaniem i obsługą ruchu; 

2) Minimalna szerokość drogi w liniach rozgraniczających wynosi 10,0 m.  

a) droga powinna posiadać parametry ulicy tzn. wydzielona jezdnię o szerokości 5,5 m i jednostronny 

chodnik o szerokości 2,0 m;  

b) dopuszcza się korekty linii rozgraniczających drogi wynikające z projektu ich modernizacji. 

4. Ustala się tereny dróg wewnętrznych, oznaczone na rysunku symbolem KDW.  

1) Minimalna szerokość drogi w liniach rozgraniczających 6 m, optymalna 10 m.  

2) Obowiązuje wydzielona jezdnia szerokości min. 5,5 m oraz minimum jednostronny chodnik o szerokości 

1,5 m. 

5. Ustala się tereny dróg pieszo - jezdnych, oznaczonych na rysunku symbolem KX.  

1) Minimalna szerokość drogi w liniach rozgraniczających 5 m, optymalna 8 m,  

2) Obowiązuje utwardzona jezdnia pieszo - jezdna szerokości min. 5,0 m. 

6. W liniach rozgraniczających dróg o których mowa w § 16.  

1) Dopuszcza się realizację sieci infrastruktury technicznej uzbrojenia terenu pod warunkiem spełnienia 

wymagań określonych w odrębnych przepisach dotyczących dróg publicznych oraz uzyskania zgody 

zarządcy drogi lub właściciela terenu. 

Rozdział IV. 

Ustalenia końcowe 

§ 17. Zgodnie z art. 20 ust. 1. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stwierdza się, że 

niniejszy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Lipinki Szlacheckie jest zgodny z ustaleniami 

"Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gm. Starogard Gdański".  

§ 18. Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12. oraz art. 36 ust. 4. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym ustala się jednorazową opłatę od wzrostu wartości, pobieraną przez Urząd przy sprzedaży 

nieruchomości, w ustalonej wysokości uzależnionej od ustalonej funkcji terenu:  

Dla terenów oznaczonych:  

1) symbolem U - 25%;  
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2) symbolem US - 0%;  

3) symbolem MN/UK - 0% - grunt komunalny;  

4) symbolem MN/U - 25%;  

5) symbolem MN - 25%;  

6) symbolem MN/RM - 25%;  

7) symbolem RM - 25%;  

8) symbolem KD, KX - 0%; 

§ 19. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Pomorskiego. 
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ZAŁĄCZNIK Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/349/2006  

Rady Gminy Starogard Gdański  

z dnia 2 lutego 2006 r.  

 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Starogard Gd. o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego 

planu zagopodarowania przestrzennego Rada Gminy Starogard Gdański 

Rozstrzyga o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu w sposób następujący:  

1. Miejscowy plan zagospodarownaia przestrzennego wsi Lipinki Szlacheckie był wyłoźony wraz 

z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu w dniach od 17 listopada do 8 grudnia 2005 r. 

w siedzibie Urzędu Gminy w Starogardzie Gd. W dniu 23 listopada 2005 r. odbyła się dyskusja publiczna nad 

rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu.  

2. Termin składania uwag do projektu planu zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami) minął 

w dniu 22 grudnia 2005 r.  

3. w ustawowym terminie nie wpłynęła żadna uwaga do projektu planu. 
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ZAŁĄCZNIK Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/349/2006  

Rady Gminy Starogard Gdański  

z dnia 2 lutego 2006 r.  

 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie 

z przepisami o finansach publicznych 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dn. 27.03. 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, ze zm), art. 7 ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy z dn. 08 marca 1990 r, o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591, ze zm) i art. 111 ust. 2 pkt 1 ustawy z dn. 26 listopada 1998 r. 

o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, ze zm) Rada Gminy Starogard Gdański ustala, co 

następuje:  

1. W projekcie planu projektuje się realizację następujących zadań własnych gminy:  

1) z zakresu dróg dojazdowych:  

a) realizacja dróg publicznych i wewnetrznych KDD i KDW o łącznej długości 4410 mb i szerokości jezdni 

5,5 m i 5,0 m;  

b) realizacja oświetlenia ulic;  

c) podziały i wykupy gruntów przeznaczonych pod drogi - 9500 m
2
 

2) z zakresu sieci lub urządzeń infrastruktury technicznej:  

a) realizacja sieci wodociągowej o łącznej długości 850 mb,  

b) realizacja kolektora kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 2150 mb. 

3) z zakresu urządzenia przestrzeni publicznej:  

a) realizacja budowy boiska sportowego. 

2. W sporządzonej dla potrzeb zmiany planu miejscowego prognozie skutków finansowych uchwalenia 

planu, szacunkowy koszt realizacji infrastruktury technicznej wynosi:  

a) Koszty budowy dróg publicznych i wewnętrznych: 700.000 zł  

b) Koszty budowy sieci wodociągowej: 280.000 zł  

c) Koszty budowy sieci i urządzeń kanalizacji sanitarnej: 400.000 zł  

d) Koszty budowy oświetlenia ulic: 400.000 zł  

e) Koszty podziałów i wykupy gruntów: 150.000 zł  

f) Koszty budowy boiska sportowego: 300.000 zł  

Razem: 2.230.000 zł,  

w tym, w 5 - letnim okresie prognozowania - 680.000 zł. 

3. Realizacja zadań własnych Gminy, wymienionych w pkt. 1 1)-3) zostanie sfinansowana ze środków 

pochodzących z budżetu Gminy.  

Realizację zadań wymienionych w pkt.1 2) przewiduje się do końca 2010 roku.  

Realizację zadań wymienionych w pkt.1 1) i 3) przewiduje się po 2010 roku. 

5. W przypadku braku możliwości realizacji zadań własnych w wyżej wymienionych terminach, zadania 

należy wprowadzić do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Starogard Gdański na kolejne lata. 
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