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d) równej lub wyższej niż 26 ton, a mniejszej niż 29 
ton
- o liczbie osi 4 i więcej  - 2.652,00

e) równej lub wyższej niż 29 ton
- o liczbie osi 4 i więcej  - 2.662,00

3. Od  c iągn ików s iod łowych  i  ba las towych 
przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub 
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu 
pojazdów:
a) od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony  - 1.086,00
b) od 5,5 tony i poniżej 9 ton  - 1.193,00
c) od 9 ton i poniżej 12 ton  - 1.248,00
d) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 

ton
- o liczbie osi 2  - 1.736,00
- o liczbie osi 3 i więcej  - 1.870,00

e) równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż 31 
ton
- o liczbie osi 2  - 2.040,00

f) równej lub wyższej niż 31 ton do 36 ton włącznie
- o liczbie osi 2  - 2.056,00

g) równej lub wyższej niż 18 ton do 36 ton włącznie
- o liczbie osi 3 i więcej  - 2.051,00

h) wyższej niż 36 ton
- o liczbie osi 2  - 2.101,00

i) wyższej niż 36 ton i mniejszej niż 40 ton
- o liczbie osi 3 i więcej  - 2.652,00

j) równej lub wyższej niż 40 ton
- o liczbie osi 3 i więcej  - 2.719,00

4. Od przyczep i naczep, które łączenie z pojazdem 
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą 
od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych 
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez 
podatnika podatku rolnego: - 887,00

5. Od przyczep i naczep, z wyjątkiem związanych 
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez 
podatnika podatku rolnego, o dopuszczalnej masie 
całkowitej zespołu pojazdów:
a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 

ton
- o liczbie osi 1  - 815,00
- o liczbie osi 2  - 815,00
- o liczbie osi 3 i więcej  - 1.024,00

b) równej lub wyższej niż 18 ton do 36 ton włącznie
- o liczbie osi 1  - 1.031,00
- o liczbie osi 2  - 1.402,00
- o liczbie osi 3 i więcej  - 1.031,00

c) wyższej niż 36 ton
- o liczbie osi 1  - 1.193,00
- o liczbie osi 2  - 1.845,00
- o liczbie osi 3 i więcej  - 1.390,00

6. Od autobusów w zależności od liczby miejsc do 
siedzenia:
a) mniej niż 30 miejsc  - 1.333,00
b) od 30 miejsc i więcej  - 1.736,00

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Puck.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego i obowiązuje w roku 2011.

 Przewodniczący 
Rady Gminy

Kazimierz Czernicki
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 UCHWAŁA Nr XLVI/404/2010

Rady Gminy Tczew

 z dnia 10 listopada 2010 r.

 w sprawie uchwalenia: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru na terenie wsi 

Zajączkowo, gmina Tczew uchwalonego uchwałą Nr XI/113/99 Rady Gminy Tczew z dnia 6 grudnia 1999r.

Na podstawie art. 20, w związku z art. 3, ust. 1, art. 15, 
art. 17, art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym, (Dz. U.z 2003r. 
nr 80 poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 
40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) 
Rada Gminy Tczew uchwala, co następuje:

Rozdział 1

Postanowienia Ogólne

§ 1

Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego dla obszaru na terenie wsi Zającz-
kowo, gmina Tczew uchwalonego uchwałą Nr XI/113/99 
Rady Gminy Tczew z dnia 6 grudnia 1999r.

§ 2

Plan obejmuje obszar na terenie wsi Zajączkowo w 
granicach określonych na rysunku planu, stanowiącym 
załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Przedmiotem planu jest ustalenie przeznaczenia 
terenów na określone cele oraz ustalenie zasad ich 
zagospodarowania i zabudowy, przyjmujące ład 
przestrzenny i zrównoważony rozwój za podstawę 
tych ustaleń.

2. Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego składają się z:
1) części tekstowej ogólnej zawartej w Rozdziale II 

niniejszej uchwały – Ustalenia ogólne
2) części tekstowej szczegółowej zawartej w Rozdziale 

III niniejszej uchwały – Ustalenia szczegółowe
3) części graficznej w formie rysunku planu stanowią-

cego załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały – rysunek 
planu w skali 1:2000

3. Oznaczenia graficzne na rysunku planu stanowią 
integralną część planu w zakresie określonym jako 
ustalenia planu. Pozostałe oznaczenia mają charakter 
informacyjny.
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Rozdział 2

Ustalenia ogólne

§ 4

1. Ustala się następujące definicje użytych pojęć w 
ustaleniach planu:
1) Strefa funkcyjna – fragment obszaru objętego gra-

nicami opracowania planu, ograniczony liniami 
rozgraniczającymi, charakteryzujący się określoną 
funkcją i jednolitymi zasadami zagospodarowania 
oraz oznaczony własnym symbolem literowo-cy-
frowym.

2) Karta terenu – zapis słowny ustaleń szczegóło-
wych planu dla jednego lub kilku terenów funk-
cyjnych.

3) Powierzchnia biologicznie czynna – część terenu 
działki lub strefy określona w %, pokryta roślin-
nością lub wodami powierzchniowymi

4) Powierzchnia zabudowy – maksymalna dopusz-
czalna wielkość powierzchni zabudowy określona 
w% wyrażająca stosunek powierzchni wszystkich 
budynków (mierzona po obrysie ścian zewnętrz-
nych) zlokalizowanych na działce lub w obrębie 
strefy funkcyjnej do powierzchni tej działki lub 
strefy funkcyjnej.

5) Wysokość zabudowy – rozumiana jako wysokość 
mierzona od poziomu terenu przy wejściu do 
budynku na poziom parteru do górnej krawędzi 
pokrycia dachu (np. kalenicy); nie dotyczy attyk, 
kominów, masztów, wieżyczek itp

6) Zabudowa o funkcji wiodącej – zabudowa o funk-
cji zgodnej z przeznaczeniem terenu określonym 
dla danej strefy funkcyjnej wg klasyfikacji w punk-
cie 3. § 5 niniejszej uchwały.

7) Zabudowa o funkcji towarzyszącej – zabudowa o 
funkcji uzupełniającej, towarzysząca zabudowie 
wiodącej, wg klasyfikacji w punkcie 3 § 5 niniej-
szej uchwały.

8) Zapewnienie parkingów – w granicach działki lub 
terenu należy zapewnić minimalną ilość miejsc 
postojowych w liczbie określonej w ustaleniach 
szczegółowych.

9) Rzemiosło - zawodowe wykonywanie działal-
ności gospodarczej przez osobę fizyczną zwaną 
rzemieślnikiem, z udziałem kwalifikowanej pracy 
własnej, w imieniu własnym tej osoby i na jej 
rachunek, przy zatrudnieniu do 50 pracowników.

10) Infrastruktura techniczna i drogowa – należy przez 
to rozumieć infrastrukturę publiczna i niepubliczną 
z zakresu dróg, ścieżek rowerowych, chodników, 
ciągów pieszo-jezdnych oraz uzbrojenia terenu w 
sieci kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, 
wodociągowe, gazociąg, linie elektroenergetyczne 
i teletechniczne itp.

§ 5

1. Ustala się podział terenu objętego granicami planu 
na poszczególne strefy funkcyjne oddzielone liniami 
rozgraniczającymi wyznaczającymi tereny o różnych 
funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania 
terenu.

2. Strefy funkcyjne oznacza się symbolami cyfrowo-
literowymi, określającymi w kolejności:
1) Tereny komunikacji:

a) symbol pierwszy – cyfra arabska (z kropką) 
oznaczająca kolejny numer terenu wydzielonego 
liniami rozgraniczającymi. Kolejny numer terenu 
poprzedza cyfra 0 (bez kropki)

b) symbol drugi – jedna lub kilka dużych liter alfa-

betu (bez kropki) określających klasyfikację 
terenu komunikacji.

2) Pozostałe tereny funkcyjne:
a) symbol pierwszy – cyfra arabska (z kropką) 

oznaczająca kolejny numer terenu wydzielonego 
liniami rozgraniczającymi.

b) symbol drugi – jedna lub kilka dużych liter alfa-
betu (bez kropki) określających rodzaj funkcji 
terenu.

3. Dla obszaru objętego planem określa się następujące 
ustalenia ogólne dla poszczególnych grup funkcji. 
Funkcje określone w ustaleniach szczegółowych, inne 
niż w ustaleniach ogólnych, są obowiązujące.
1) P,U,KS - Tereny zabudowy produkcyjnej, usług, rze-

miosła, składów i magazynów oraz obsługi komu-

nikacji samochodowej

a) Obowiązujące lub wiodące funkcje i obiekty 
oraz formy użytkowania i zagospodarowania 
terenu:
- zabudowa produkcyjna (wszelkie rodzaje poza 

wykluczonymi wymienionymi w ustaleniach 
szczegółowych)

- składy, magazyny
- rzemiosło
- zabudowa usługowa (handel, gastronomia, 

zajazdy itp.)
- zabudowa obsługi komunikacji samochodo-

wej (stacje benzynowe, stacje obsługi pojaz-
dów itp.)

b) Dopuszczalne formy zabudowy i zagospodarowania 
terenu:
- lokalizacja obiektów małej architektury i budowli 

związanych z zagospodarowaniem terenu
- lokalizacja urządzeń i obiektów infrastruktury 

technicznej i drogowej
- lokalizacja obiektów służących reklamie
- lokalizacja garaży, budynków gospodarczych, 

wiat itp.
c) Wykluczone formy zabudowy i zagospodarowania 

terenu:
- zabudowa mieszkaniowa poza wymienioną w 

ustaleniach szczegółowych
- siłownie wiatrowe

2) KP,ZZ - Tereny placów i parkingów, obszary 

bezpośredniego zagrożenia powodzią

a) Obowiązujące lub wiodące funkcje, obiekty oraz 
formy użytkowania i zagospodarowania terenu:
- lokalizacja parkingów i placów manewrowych
- lokalizacja zieleni izolacyjnej o szer. min. 10 m 

wzdłuż Strugi Młyńskiej Tczew
b) Dopuszczalne formy zabudowy i zagospodarowania 

terenu:
- lokalizacja obiektów małej architektury
- lokalizacja urządzeń i obiektów infrastruktury 

technicznej i drogowej
3) KDLW,ZZ – tereny drogi lokalnej wewnętrznej, obszary 

bezpośredniego zagrożenia powodzią

§ 6

1. Ustalenia planu odnoszą się do nowych podziałów 
geodezyjnych, do inwestycji noworealizowanych, do 
zmian wprowadzanych drogą rozbudów i przebudów 
oraz do zmian przeznaczenia terenów i obiektów, 
chyba że ustalenia szczegółowe stanowią inaczej.

2. Linie rozgraniczające stref funkcyjnych mogą 
ulegać korektom, jeżeli konieczność taka wyniknie 
z rozwiązań technicznych lub ochrony istniejących 
walorów, o ile nie naruszy to innych ustaleń planu. 
W strefach funkcyjnych dopuszcza się również 
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wydzielanie działek dla potrzeb infrastruktury (stacje 
trafo, przepompownie itp.) oraz dróg wewnętrznych 
(chyba, że ustalenia szczegółowe stanowią inaczej) po 
uzyskaniu zgody osób, których interes prawny może 
być naruszony.

3. Zakres uciążliwości dla środowiska prowadzonej 
działalności musi być ograniczony do granic obszaru, 
dla którego inwestor posiada tytuł prawny.

Rozdział 3

Ustalenia szczegółowe

§ 7

W granicach miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego zostały wyodrębnione 3 strefy funkcyjne, 
ujęte w 3 kartach terenu.
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Rozdział 4

Stwierdzenie zgodności planu ze studium

§ 8

Stwierdza się zgodność Miejscowego Planu Zago-
spodarowania Przestrzennego z polityką przestrzenną 
Gminy, określoną w Studium Uwarunkowań i Kierun-
ków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tczew, 
zatwierdzonego uchwała Nr XLII/367/2010 z dnia 28 
czerwca 2010r.

Rozdział 5

Załączniki do uchwały

§ 9

1. Integralną częścią uchwały są:
1) Rysunek planu nr 1 w skali 1:2000 – załącznik Nr 1 

do niniejszej uchwały
2) Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych 

w planie inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, które należą do zadań własnych Gminy 
oraz zasadach ich finansowania – załącznik Nr 2 do 
niniejszej uchwały

3) Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag – 
załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały

Rozdział 6

Postanowienia końcowe

§ 10

1. Zobowiązuje się Wójta Gminy Tczew do:
1) Niezwłocznego przekazania niniejszej uchwały 

Wojewodzie Pomorskiemu w celu ogłoszenia jej w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskie-
go.

2) Umieszczenia odpisu niniejszej uchwały na okres 
14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Tczew.

3) Publikacji niniejszej uchwały wraz z częścią graficz-
ną na stronie internetowej Urzędu Gminy Tczew.

4) Umożliwienia zainteresowanym osobom wglądu do 
dokumentów przedstawiających plan oraz wydawa-
nie z tych dokumentów, na wniosek zainteresowa-
nych, potrzebnych im wyrysów i wypisów z planu

§ 11

Uchyla się uchwałę Nr XI/113/99 Rady Gminy Tczew 
z dnia 6 grudnia 1999r. w sprawie uchwalenia miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Tczew dotyczącego działek nr 72, 73/1 i 73/2 oraz części 
działek nr 70, 74/8, 74/10 położonych we wsi Zajączkowo 
gmina Tczew.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z upływem 30 dni od ogło-
szenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomor-
skiego za wyjątkiem § 10 ust. 1 i 2, które wchodzą w życie 
z dniem podjęcia uchwały.

Przewodniczący
Rady Gminy 

Krzysztof Jonaczyk
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   Załącznik nr 1
   do uchwały nr XLVI/404/2010
   Rady Gminy Tczew
   z dnia 10 listopada 2010 r. 
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   Załącznik nr 2
   do uchwały nr XLVI/404/2010
   Rady Gminy Tczew

     z dnia 10 listopada 2010 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w 

planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach 

ich finansowania

Przedmiotem opracowania jest zmiana miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 
na terenie wsi Zajączkowo w gminie Tczew. Dla przed-
miotu planu nie występuje konieczność realizacji inwe-
stycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą 
do zadań własnych gminy, gdyż teren przylega do dróg 
publicznych, które są w pełni uzbrojone. Nakłady związa-
ne z wykorzystaniem przyłączy oraz zagospodarowaniem 
działki wchodzą w skład kosztu inwestycji (komercyjnego 
lub publicznego) i nie stanowią kosztu uzbrojenia i urzą-
dzenia dróg publicznych.

   Załącznik nr 3
   do uchwały nr XLVI/404/2010
   Rady Gminy Tczew

     z dnia 10 listopada 2010 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 

wniesionych do projektu planu wyłożonego w dniach 

01.09.2010r. do 29.09.2010r.

W okresie wyłożenia projektu planu do publicznego 
wglądu oraz w czasie 14 dni po upływie okresu wyłoże-
nia projektu planu uwagi nie wpłynęły.

3244

 UCHWAŁA Nr 73/X/2010

Rady Gminy Trąbki Wielkie

 z dnia 10 września 2010 r.

 w sprawie nadania nazw ulic we wsi Ełganowo położonej na terenie gminy Trąbki Wielkie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13, art. 41 ust. 1 i art. 
42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (jedn. tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 
z późniejszymi zmianami) po uzyskaniu opinii Komisji 
Ekonomicznej i Rozwoju Gospodarczego,

§ 1

1) Nadaje się ulicom w obrębie Ełganowo następujące 
nazwy:
a) Parowa - dz nr 4,
b) Wierzbowa - dz nr 75,
c) Tęczowa - dz nr 25,
d) Radosna - odcinkowi działki nr 58/23, od granicy 

działki nr 56 wzdłuż działki nr 58/21, 58/26 i 58/24
e) Świerkowa - dz nr 305/7,
f) Kasztanowa - odcinkowi działki 24 od granicy dział-

ki 38 z działką 14 do działki 23,
g) Łąkowa - odcinek działki 24 od ulicy Łąkowej (gra-

nica działki 88 z działką 54) przedłuż się do granicy 

działki 34 z działką 37 z lewej strony oraz do granicy 
działki 53 z działką 52 z prawej strony.

h) Cicha - odcinkowi działki nr 58/23 od garnicy działki 
nr 56 w lini prostej, do granicy działki nr 274/5

2) Położenie ulicy określa kserokopia mapy ewidencji 
gruntów wsi Ełganowo, gmina Trąbki Wilekie w skali 
1:5000, stanowiąca załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Trąbki Wielkie

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia 
jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskie-
go.

 Przewodniczący
Rady Gminy
Józef Sroka


