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Załącznik nr 2
do uchwały nr XXXII/415/2010
Rady Gminy Przodkowo
z dnia 3 listopada 2010 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do pro-

jektu planu

Po wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu w 
dniach 23 czerwca 2010 roku do 15 lipca 2010 r. uwag nie 
wniesiono.

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXXII/415/2010
Rady Gminy Przodkowo
z dnia 3 listopada 2010 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w 

planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach 

ich fi nansowania.

Plan nie ustala inwestycji z zakresu infrastruktury technicz-
nej, które należą do zadań własnych gminy.
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 UCHWAŁA Nr XXXII/416/2010

Rady Gminy Przodkowo

 z dnia 3 listopada 2010 r.

 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Załęże, 

uchwalonego uchwałą Nr XXVI/270/2006 Rady Gminy Przodkowo z dnia 16.03.2006 roku, dotyczy terenu 

oznaczonego symbolem 013 KDW, część działki Nr 20.7.

  Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. 
Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 
1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 
172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, 
poz. 128) w zw. z art. 14 ust. 8, art. 15, art. 16 ust. 1, art. 
20, art. 29 i art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 
U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 
1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz 
z 2006 r. Nr 45, poz. 319) Rada Gminy Przodkowo uchwala, 
co następuje:

§ 1

  Po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami „Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Przodkowo” uchwalonego Uchwałą Rady 
Gminy Przodkowo Nr XXIII/325/09 z dnia 22 października 
2009 roku. uchwala się zmianę miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego fragmentu wsi Załęże gm. 
Przodkowo, uchwalonego uchwałą Nr XXVI/270/2006 Rady 
Gminy Przodkowo z dnia 16.03.2006 roku – dotyczy działki 
Nr 20/7.

§ 2

  Uchwala się zmiany miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego fragmentu wsi Załęże, dotyczy 
części działki Nr 20/7.Zmiana polegać ma na zmianie części 
ustaleń dotyczących symbolu 013KDW - drogi wewnętrz-
nej - na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
oraz usług wg ustaleń terenu oznaczonego symbolem 
20MN.U - ustalenia Karta Nr 1 i 2 Ustala się następujące 
zasady zagospodarowania przestrzennego terenu objęte-
go zmianą planu.
1. Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające o 

różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospo-
darowania:

 Oznaczenia literowe dotyczące przeznaczenia terenów 
użyte w niniejszym planie:

 MN U - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej z usługami
a) Obowiązujące lub wiodące funkcje i obiekty oraz 

formy użytkowania i zagospodarowania terenu:
— zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno-

stojąca
— usługi wbudowane lub zespolone z budynkiem 

mieszkalnym lub jako obiekty wolnostojące (ho-
tele, pensjonaty, biura itp.)

— usługi publiczne
b) Dopuszczalne formy zabudowy i zagospodarowania 

terenu:
— lokalizacja zabudowy towarzyszącej w formie 

ofi cyn, wiat, garaży
— obiekty małej architektury
— sieci i obiekty infrastruktury technicznej i dróg 

wewnętrznych
c) Wykluczone formy zabudowy i zagospodarowania 

terenu:
— lokalizacja warsztatów usług samochodowych, 

mechanicznych, elektrycznych, rzemieślniczych, 
stolarni itp.

d) Dopuszcza się dowolną kolejność realizacji inwesty-
cji

KARTA TERENU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

FRAGMENTU WSI ZAŁĘŻE – DZIAŁKA Nr 20/7

Własność: prywatna
Ustalenia dla terenu objętego zmianą planu jest karta 
terenu:
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1. KARTA TERENU Nr 1 cz  wsi Za e
2. PRZEZNACZNIE TERENU 
  MN,U tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z us ugami
3. Nr 

STREFY
20.MN,U           

4. ZASADY OCHRONY I KSZTA TOWANIA ADU PRZESTRZENNEGO 
    Dzia ania inwestycyjne realizowa  w sposób identyfikuj cy przestrze  poprzez 

kszta towanie zabudowy okre lone szczegó owo w pkt. 8 ze szczególnym 
uwzgl dnieniem kontynuacji tradycji zabudowy zagrodowej w zakresie formy 
arch., gabarytu oraz uk adu urbanistycznego. 

ZASADY OCHRONY RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 
5.1 Nale y zapewni  spójny system gospodarki wodami gruntowymi 

i powierzchniowymi (np. wykonanie drena u, melioracji, itp.) bior c pod uwag
uwarunkowania terenów przyleg ych. W przypadku natrafienia w trakcie realizacji 
robót budowlanych na istniej cy drena  nale y go bezwzgl dnie zachowa  lub 
prze o y  zachowuj c spójno  systemu drena owego ca ego obszaru. 

5.2 Wszelkie cieki, oczka oraz zbiorniki wodne podlegaj  ochronie, konserwacji 
i udro nieniu z zapewnieniem nienaruszalnego przep ywu wód. Dopuszcza si
regulacj  oraz skanalizowanie cieków wodnych z zapewnieniem spójno ci
swobodnego przep ywu wód dla ca ego systemu hydrologicznego i pod 
warunkiem uzyskania pozytywnych decyzji administracyjnych, zgodnie 
z przepisami szczegó owymi.

5.3 W a ciciele terenów zobowi zani s  utrzymywa  i konserwowa  rowy 
melioracyjne i cieki wodne, stanowi ce ich w asno  oraz maj  obowi zek
zapewni  dost p odpowiednim s u bom do rowów publicznych i cieków wodnych 
w celu ich utrzymania i konserwacji. Wzd u  cieków i urz dze  melioracji wodnych 
szczegó owych obowi zuje zakaz: zabudowy, grodzenia terenu, zadrzewie ,
zakrzewie  mog cych utrudni  do nich dost p.

5.4 Nale y zabezpieczy  odp yw wód opadowych w sposób chroni cy teren przed 
erozj  wodn  oraz przed zaleganiem wód opadowych. 

5.5 Nale y utrzyma  minimalny procent powierzchni ekologicznej czynnej, tj. 
nieutwardzonej 30% 

5.6 Gospodarka odpadami musi by  zgodna z ustaw  o odpadach. 

5.

5.7 Zasi g uci liwo ci dla rodowiska prowadzonej dzia alno ci gospodarczej winien 
by  bezwzgl dnie ograniczony do granic w asno ci obszaru, do którego inwestor 
posiada tytu  prawny, a znajduj ce si  w nim pomieszczenia przeznaczone na 
pobyt ludzi, winny by  wyposa one w techniczne rodki ochrony przed tymi 
uci liwo ciami. 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY 
WSPÓ CZESNEJ

  6.1 Obiekty i zespo y zabudowy o walorach historyczno - kulturowych oznaczone 
graficznie na rysunku planu podlegaj  ochronie. 

  6.2 Rozbiórka obiektu o warto ci zabytkowej i kulturowej mo liwa jest tylko 
w wypadku zagro enia zdrowia i mienia ludzi na podstawie ekspertyzy wydanej 
przez osob  upowa nion  po wykonaniu przedrozbiórkowej dokumentacji 
architektonicznej inwentaryzacyjnej. 

  6.3 Zasady ochrony obiektów o walorach historyczno - kulturowych oznaczonych 
graficznie na rysunku planu: 6.3.1 Ochronie podlega historyczna, tradycyjna bry a
budynków, kszta t dachu, forma architektoniczna, detal architektoniczny (w tym 
wielko  i kszta t otworów drzwiowych i okiennych wraz z podzia em stolarki 
okiennej), materia y budowlane i kolorystyka  
 6.3.2 Dopuszcza si  rewaloryzacj , adaptacj , ew. modernizacj  pod warunkiem 
zachowania form podlegaj cych ochronie, wymienionych w pkt. 6.4.1 

  6.4 Now  zabudow  nale y realizowa  na warunkach okre lonych w punkcie 8. 
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  6.5 Fragment stref: 17, 20.MN,U znajduje si  w zasi gu strefy ochrony 
archeologicznej; Wszelkie dzia ania podlegaj  uzgodnieniu z Pomorskim 
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków na podstawie opinii Muzeum 
Archeologicznego w Gda sku 

7. WYMAGANIA WYNIKAJ CE Z POTRZEB KSZTA TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 
    Dopuszcza si  lokalizacj  obiektów i urz dze  oraz wydzielanie terenów o funkcji 

publicznej z zakresu infrastruktury technicznej lub o funkcji zwi zanej z funkcj
wiod c  strefy 

8. PARAMETRY I WSKA NIKI KSZTA TOWANIA ZABUDOWY 
8.1 Ilo  kondygnacji, 

wysoko
zabudowy: 

2 kondygnacje (ostania w formie poddasza u ytkowego)  
 Wysoko  zabudowy - max. 10m od poziomu terenu do 
kalenicy. Max wysoko  posadzki parteru do 0,6m od 
poziomu terenu przy g ównym wej ciu do budynku 

8.2 Pow. zabudowy: Max.: 30% pow. pokrycia dzia ki 
8.3 Dachy Dachy dwuspadowe. K t nachylenia po aci dachowej:  

 a) 40 - 450 przy ciance kolankowej o wysoko ci do 0,6 m.
 b) 25 - 300 przy ciance kolankowej o wysoko ci od 1,2 m 
do 1,8 m. 

8.4 Kszta towanie 
formy 
architektonicznej: 

Form  architektoniczn  nale y kszta towa  na zasadzie 
kontynuacji miejscowej, w tym regionalnej tradycji 
budowlanej. Kolorystyka stonowana, tradycyjna. 

8.5 Zabudowa 
towarzysz ca:

Dopuszcza si  wszelkie formy zabudowy towarzysz cej 
z zastosowaniem formy architektonicznej i wyko czenia 
jednolitego dla ca ego zespo u (w obr bie 1 dzia ki lub 
strefy). Gara e lokalizowa  w formie budynków 
wolnostoj cych lub zespolonych z bry  g ówn .

8.6 Ma a architektura: Dopuszcza si  wszelkie formy ma ej architektury zwi zanej
z funkcj  wiod c . Zakaz stosowania ogrodze elbetowych 
prefabrykowanych. 

8.7 Linie zabudowy: Nale y zachowa  nieprzekraczalne linie zabudowy – wg 
rysunku planu; nie dotyczy nadbudowy budynków 
istniej cych. 

9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ CYCH
OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE ODR BNYCH ZAPISÓW 

    Teren znajduje si  w zasi gu strefy ochronnej obszaru g ównego zbiornika wód 
podziemnych GZWP Nr 111 „Subniecka Gda ska”; obowi zuj  wymagania 
w zakresie ochrony rodowiska stawiane obszarom ochronnym GZWP; nale y
zastosowa  rozwi zania techniczne, technologiczne i organizacyjne gwarantuj ce
zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem warstwy wodono nej. 

10. SZCZEGÓ OWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIA U NIERUCHOMO CI
  10.1 Dopuszcza si  scalanie dzia ek
  10.2 Dopuszcza si  podzia  dzia ek na zasadach wynikaj cych z programu i technologii 

lokalizowanej inwestycji o powierzchni min. – 1000m2

  10.3 Dopuszcza si  zabudow  na dzia kach istniej cych o parametrach innych ni
okre lone w pkt. 10.2. 

  10.4 Dopuszcza si  wydzielenie dzia ek oraz zmian  granic funkcji terenu dla potrzeb 
infrastruktury techn. i dróg (sieci, przepompownie, stacje transformatorowe, 
osadniki itp.) o parametrach wynikaj cych z technologii i przepisów 
szczegó owych.

11. SZCZEGÓ OWE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW 
  11.1 W strefach dopuszcza si  lokalizacj  urz dze  i obiektów infrastruktury technicznej 

oraz osiedlowej ogólnodost pnej zieleni urz dzonej. 
  11.2 W obr bie strefy nale y wprowadzi  ziele  wysok  ozdobn , z zastosowaniem 

gatunków rodzimych np. wierzba, osika, sosna, lipa, kasztan, brzoza, klon, d b,
grab, g óg, w liczbie minimum 1 drzewo na 300m2 powierzchni dzia ki. 

12. KOMUNIKACJA 
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  12.1 Dojazd z dróg lokalnych i dojazdowych i zbiorczych na warunkach okre lonych 
przez zarz dc  drogi. 

  12.2 Zakaz projektowania nowych zjazdów z drogi wojewódzkiej nr.224. Ewentualne 
nowe zjazdy realizowa  na warunkach okre lonych przez zarz dc  drogi. 
Docelowo nale y likwidowa  istn. bezpo rednie zjazdy z drogi nr 224. 

  12.3 W granicach w asno ci nale y zapewni  w zale no ci od funkcji us ug miejsca 
parkingowe w ilo ci: - min. 4 miejsca postojowe / 100 m2 pow. u ytkowej us ug
 - min. 1 miejsce postojowe / 4 miejsca konsumenckie 
 - min. 1 miejsce postojowe / 5 zatrudnionych 
 - min. 1 miejsce postojowe / 1 mieszkanie 
 - min. 1 miejsce postojowe / 3 ó ka hotelowe 

13. INFRASTRUKTURA 
Woda: Z wodoci gu wiejskiego. 

cieki sanitarne : Do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej; dopuszcza si
odprowadzenie cieków sanitarnych do zbiorników 
bezodp ywowych z udokumentowanym wywozem cieków 
do oczyszczalni jako rozwi zanie tymczasowe do czasu 
wykonania kanalizacji sanitarnej. Z chwil  wybudowania 
zbiorczej kanalizacji sanitarnej nale y je bezwzgl dnie 
zlikwidowa , a obiekt pod czy  do sieci kanalizacji 
sanitarnej. Na gminie spoczywa obowi zek skutecznego 
wyegzekwowania szczelno ci zbiorników oraz zapewnienia 
okresowego odbioru cieków i dowozu ich do oczyszczalni 
przez specjalistyczne przedsi biorstwo. Nie dopuszcza si
funkcjonowania równocze nie kanalizacji sanitarnej 
i zbiorników bezodp ywowych. Dla terenów przeznaczonych 
pod now  zabudow  po o onych w zasi gu
perspektywicznej obs ugi zbiorczej sieci kanalizacyjnej (tj. 
w przypadku mo liwo ci wykonania przy cza na posesj ),
zaleca si  wyprzedzaj c  lub równoleg  z realizacj
obiektów kubaturowych budow  sieci uzbrojenia. 

cieki deszczowe : 1) Powierzchniowe odprowadzenie wód deszczowych 
dopuszczane jest dla powierzchni dachowych 
ekologicznych oraz terenów nieutwardzonych.  
 2) Wody opadowe z powierzchni utwardzonych (drogi, 
parkingi, place manewrowe) o powierzchni powy ej 50m2 
nale y podczy ci  w stopniu zapewniaj cym spe nienie
wymaga  okre lonych w obowi zuj cych przepisach 
odprowadzaj c je do pobliskich cieków powierzchniowych, 
systemu kanalizacji deszczowej, do ów ch onnych lub 
zbiorników retencyjnych 

Ogrzewanie: Systemem indywidualnym lub zbiorowym w oparciu 
o nieemisyjne lub niskoemisyjne ród a ciep a.

Energetyka: Z sieci energetycznej. 
Utylizacja odpadów sta ych: Wywóz przez specjalistyczne przedsi biorstwa na 

wysypisko mieci, z którego korzysta gmina. Gromadzenie 
i usuwanie odpadów sta ych powinno odbywa  si  zgodnie 
z obowi zuj cymi wymaganiami przepisów prawnych. 

14. SPOSÓB TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ DZANIA I U YTKOWANIA
    Do czasu zmiany przeznaczenia terenu wynikaj cego z realizacji ustale  planu 

obszar u ytkowa  w sposób dotychczasowy. 
15. STAWKA PROCENTOWA 
    15 % 
16. INNE USTALENIA PLANU 

16.1 Dopuszcza si  do 2 lokali mieszkalnych w obr bie jednej nieruchomo ci. 
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16.2 Tereny znajduj ce si  w strefie oddzia ywania napowietrznych linii energetycznych 
n/n, /n mo na przeznaczy  pod zabudow  po uprzednim ich skablowaniu lub 
prze o eniu; Usuni cie wszelkich kolizji istniej cej sieci elektroenergetycznej 
z obiektami projektowanymi winno odby  si  kosztem i staraniem inwestora 

16.4 Dla obiektów przeznaczonych na sta y pobyt ludzi nale y zachowa  zgodnie 
z obowi zuj cymi przepisami warunki dotycz ce dopuszczalnego poziomu ha asu
od ród a liniowego (od drogi nr 224). 

16.5 Istniej c  zabudow  i zagospodarowanie terenu o funkcji i gabarytach innych ni
w ustaleniach planu dopuszcza si  pozostawi  i adaptowa .

1. KARTA 
TERENU Nr 2 

cz  wsi Za e

2. PRZEZNACZNIE TERENU 
  KDW tereny dróg wewn trznych 0.14 KDW 
3. ZASADY OCHRONY I KSZTA TOWANIA ADU PRZESTRZENNEGO 
    nie dotyczy 

ZASADY OCHRONY RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 
5.1 Nale y zapewni  spójny system gospodarki wodami gruntowymi 

i powierzchniowymi (np. wykonanie drena u, melioracji, itp.) bior c pod 
uwag  uwarunkowania terenów przyleg ych. W przypadku natrafienia 
w trakcie realizacji robót budowlanych na istniej cy drena  nale y go 
bezwzgl dnie zachowa  lub prze o y  zachowuj c spójno  systemu 
drena owego ca ego obszaru. 

4.

5.2 Zabezpieczy  odp yw wód opadowych w sposób chroni cy teren przed 
erozj  wodn  oraz przed zaleganiem wód opadowych. 

5. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR 
KULTURY WSPÓ CZESNEJ 

    Elementy dziedzictwa kulturowego nie wyst puj .
6. WYMAGANIA WYNIKAJ CE Z POTRZEB KSZTA TOWANIA PRZESTRZENI 

PUBLICZNYCH 
    Dopuszcza si  lokalizacj  obiektów i urz dze  oraz wydzielanie terenów 

o funkcji publicznej z zakresu infrastruktury technicznej 
7. PARAMETRY I WSKA NIKI KSZTA TOWANIA ZABUDOWY 
    Zakaz zabudowy poza obiektami i urz dzeniami infrastruktury 

technicznej. 
8. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW 

PODLEGAJ CYCH OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE ODR BNYCH 
PRZEPISÓW 

    Teren znajduje si  w zasi gu strefy ochronnej obszaru g ównego 
zbiornika wód podziemnych GZWP Nr 111 „Subniecka Gda ska”; 
obowi zuj  wymagania w zakresie ochrony rodowiska stawiane 
obszarom ochronnym GZWP; nale y zastosowa  rozwi zania techniczne, 
technologiczne i organizacyjne gwarantuj ce zabezpieczenie przed 
zanieczyszczeniem warstwy wodono nej.

9. SZCZEGÓ OWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIA U NIERUCHOMO CI
    nie dotyczy 

SZCZEGÓ OWE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW 
1. szeroko  w liniach rozgraniczaj cych: - zmienna od 7m do 18m, wg 
rysunku planu, nie dotyczy naro nych ci
2. parametry jezdni: - jezdnia 2 x 2,5m 
3. chodniki: - minimalna szeroko  – 1,5m; jednostronny lub dwustronny 
4. W obr bie projektowanych linii rozgraniczaj cych dopuszcza si
lokalizacj  wszelkich rodzajów infrastruktury technicznej. 
5. Przebieg i lokalizacj  sieci, obiektów i urz dze  in ynierskich nale y
podporz dkowa  obowi zuj cym przepisom szczegó owym oraz 
uzgodni  z zarz dcami lub w a cicielami. 

10.

6. Dopuszcza si  miejscowe zaw enia parametrów okre lonych w pkt.: 1, 
2, 3, na terenach zainwestowanych w zale no ci od lokalnych warunków. 
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11. KOMUNIKACJA 
    Droga dojazdowa wchodzi w sk ad istniej cego uk adu dróg Gminy 

Przodkowo.
12. INFRASTRUKTURA 

cieki 
deszczowe 

Powierzchniowo lub do wiejskiej kanalizacji deszczowej 

Poz. 4

13. SPOSÓB TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ DZANIA I U YTKOWANIA
    Do czasu zmiany przeznaczenia terenu wynikaj cego z realizacji ustale

planu obszar u ytkowa  w sposób dotychczasowy. 
14. STAWKA PROCENTOWA 
    0 % 
15. INNE USTALENIA PLANU 
    W strefie dopuszcza si  wydzielenie dzia ek oraz zmian  granic funkcji 

terenu dla potrzeb infrastruktury techn. i dróg (sieci, przepompownie, 
stacje transformatorowe, osadniki itp.) o parametrach wynikaj cych 
z technologii i przepisów szczegó owych.

§ 3

  Załącznikiem do niniejszej uchwały, stanowiącym jej 
integralną części jest:

1. Część grafi czna - rysunek zmiany planu zagospoda-
rowania przestrzennego fragmentu wsi wsi Załęże 
– część działki nr 20/7 w gminie Przodkowo) 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 tech-
nicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz 
zasadach ich fi nansowania (załącznik nr 3).

§ 4

  Zobowiązuje się Wójta Gminy Przodkowo 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 Przodkowo.

§ 5

  Tracą moc ustalenia terenu oznaczonego symbolem 013 
KDW/dla cz. działki Nr 20/7/uchwalonego w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi 
Załęże Uchwałą Nr XXVI/270/2006 Rady Gminy Przodkowo 
z dnia 16 marca 2006 roku

§ 6

  Uchwała wchodzi w życie z upływem 30 dni od ogło-
szenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomor-
skiego z wyjątkiem § 7, który wchodzi w życie z dniem 
podjęcia uchwały.

Przewodniczący Rady
Franciszek Rzeszewicz
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Załącznik nr 1
do uchwały nr XXXII/416/2010
Rady Gminy Przodkowo
z dnia 3 listopada 2010 r.
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Załącznik nr 2
do uchwały nr XXXII/416/2010
Rady Gminy Przodkowo
z dnia 3 listopada 2010 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do pro-

jektu planu

W trakcie wyłożenia do publicznego wglądu w dniach od 
23 czerwca 2010 roku do dnia 15 lipca 2010 r. oraz po wy-
łożeniu do dnia 30 lipca 2010 r. uwag nie wniesiono.

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXXII/416/2010
Rady Gminy Przodkowo
z dnia 3 listopada 2010 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w 

planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach 

ich fi nansowania.

Plan nie ustala inwestycji z zakresu infrastruktury technicz-
nej, które należą do zadań własnych gminy.

5

 UCHWAŁA Nr XXXII/417/2010

Rady Gminy Przodkowo

 z dnia 3 listopada 2010 r.

 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Przodkowo, 

gm. Przodkowo-działka nr 315/16, 315/19, 315/20, 315/21, 315/22, 315/26, 315/27.

  Na podstawie art. 20 ust. 1 w związku z art. 27 ustawy 
z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmia-
nami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 
r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001r. 
Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), na wniosek 
Wójta Gminy Przodkowo Rada Gminy Przodkowo uchwala, 
co następuje:

§ 1

  Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego fragmentu wsi Przodkowo, gm. 
Przodkowo- działka Nr 315/16, 315/19, 315/20, 315/21, 
315/22, 315/26, 315/27 uchwalonego uchwałą nr VII/69/1999 
Rady Gminy Przodkowo z dnia 25 marca 1999 roku 
opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego nr 80, poz. 464 z dnia 02 sierpnia 1999 roku. 
Zmiana polega na uściśleniu zapisów ustaleń planu.

§ 2

  Zmiana miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego wsi Przodkowo, gm. Przodkowo - działka 
nr 315/16, 315/19, 315/20, 315/21, 315/22, 315/26, 315/27 
odnosi się do zmiany ustaleń planu zawartych w § 1 
pkt 2, dotyczących „zasad obsługi infrastruktury technicz-
nej – odprowadzenia ścieków sanitarnych”:

1. po słowach: „ odprowadzenie ścieków sanitarnych 
do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej po uzyskaniu 
warunków technicznych i określeniu punktu włącze-
nia”;

2. dopisuje się słowa: „ etapowo, do czasu realizacji 
wiejskiej kanalizacji sanitarnej, dopuszcza się od-
prowadzanie ścieków do zbiorników szczelnych 
bezodpływowych, z udokumentowaniem wywozu 
ścieków na oczyszczalnię; z chwilą wykonania kana-
lizacji sanitarnej, zbiorniki bezwzględnie zlikwidować, 
a budynki podłączyć do kanalizacji sanitarnej”.

§ 3

  Niniejsza uchwała jest integralną częścią uchwały pod-
stawowej nr VII/69/1999 Rady Gminy Przodkowo z dnia 25 
marca 1999 roku opublikowaną w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego nr 80, poz. 464 z dnia 02 
sierpnia 1999 roku w sprawie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania działek Nr 315/16, 315/19, 315/20, 
315/21, 315/22, 315/26, 315/27.

§ 4

  Integralną część niniejszej uchwały stanowi załącznik 
mapowy Nr 1.
  Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Przodkowo. Zobowiązuje się Wójta Gminy Przod-
kowo do:

1. niezwłocznego przekazania niniejszej uchwały Woje-
wodzie Pomorskiemu w celu ogłoszenia jej w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Pomorskiego wraz z 
dokumentacją planistyczną w celu oceny zgodności 
z prawem,

2. umieszczenia odpisu niniejszej uchwały na okres 14 
dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Przodkowie 
oraz publikacji niniejszej uchwały wraz z częścią 
grafi czną na stronie internetowej gminy,

3. umożliwienia zainteresowanym osobom wglądu do 
przedmiotowego planu oraz otrzymywania z nich 
wypisów i wyrysów,

4. wprowadzenia do rejestru planów miejscowych,
5. przekazania staroście kopię niniejszej uchwały.

§ 5

  Uchwała wchodzi w życie z upływem 30 dni od ogło-
szenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomor-
skiego, za wyjątkiem § 5 ust. 1 i 2 które wchodzą w życie 
z dniem podjęcia uchwały.

Przewodniczący Rady
Franciszek Rzeszewicz


