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Załącznik nr 2
do uchwały nr XXXII/414/2010
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 roku - uwag 
nie wniesiono.

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXXII/414/2010
Rady Gminy Przodkowo
z dnia 3 listopada 2010 r.

Tytuł

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą 
do zadań własnych gminy oraz zasadach ich fi nansowa-
nia.
Plan nie ustala inwestycji z zakresu infrastruktury technicz-
nej, które należą do zadań własnych gminy.
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 UCHWAŁA Nr XXXII/415/2010

Rady Gminy Przodkowo

 z dnia 3 listopada 2010 r.

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

uchwalonego uchwałą Nr XXVI/278/2006 Rady Gminy Przodkowo z dnia 16.03.2006 roku, dotyczy działki 188/1 

oznaczonego symbolem A 17 R.

  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 Smodzino, 
gm. Przodkowo, uchwalonego uchwałą Nr XXVI/278/2006 
Rady Gminy Przodkowo z dnia 16.03.2006 roku – dotyczy 
działki Nr 188/1.

§ 2

  Uchwala się zmiany miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego fragmentu wsi Smołdzino, dotyczy 
działki Nr 188/1. Zmiana polegać ma na zmianie części 

ustaleń dotyczących symbolu A 17 R na tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. Ustala się następujące za-
sady zagospodarowania przestrzennego terenu objętego 
zmiana 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 - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej

 KDW - Tereny dróg wewnętrznych
2. oznaczenia grafi czne obowiązujące:

— granice opracowania planu
— linie zabudowy nieprzekraczalne
— linie rozgraniczające tereny o różnym przeznacze-

niu
a) linie podziału wewnętrznego orientacyjnie

— linie rozgraniczające tereny o różnym przeznacze-
niu

KARTA TERENU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

FRAGMENTU WSI SMOŁDZINO - DZIAŁKA Nr 188/1

Powierzchnia: 1.5684 ha
Własność: prywatna
Ustalenia dla terenu objętego zmianą planu jest karta 
terenu:

1. KARTA TERENU Nr 1 
2. Przeznaczenie terenu:

MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

3. Nr strefy  
 1 MN , 2 MN 

4. Zasady ochrony i kszta towania adu przestrzennego  
 - Dzia ania inwestycyjne realizowa , poprzez kszta towanie zabudowy okre lone w sposób 
ustalony w pkt. 8 

5. Zasady ochrony rodowiska przyrody i krajobrazu kulturowego  
 - Nale y zapewni  spójny system gospodarki wodami gruntowymi i powierzchniowymi (np. 
wykonanie drena u, melioracji, itp.) bior c pod uwag  uwarunkowania terenów przyleg ych.
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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
 - 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.
 - 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. 
 - Nale y zabezpieczy  odp yw wód opadowych w sposób chroni cy teren przed erozj  wodn
oraz przed zaleganiem wód opadowych. 
 - Warto ciowe zadrzewienia podlegaj  ochronie. Wszelka dzia alno  zwi zana z gospodark
starodrzewem podlega uzgodnieniu z Urz dem Gminy Przodkowo.  
 - przy wdra aniu ustale  planu nale y zapewni  uwzgl dnienie przepisów dotycz cych 
ochrony gatunkowej ro lin, zwierz t i grzybów 

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury spó czesnej

 - w przypadku natrafienia na obiekty archeologiczne podczas prowadzenia robót 
budowlanych, nale y fakt ten niezw ocznie zg osi  do Muzeum Archeologicznego w Gda sku.  
 - W granicach planu zlokalizowany jest obszar ochrony konserwatorskiej uk adu
ruralistycznego wsi Smo dzino , oznaczony graficznie na rysunku planu. 
 - wszelkie dzia ania inwestycyjne w strefie ochrony konserwatorskiej uk adu ruralistycznego 
wsi Smo dzino wymagaj  uzgodnienia z odpowiednim Konserwatorem Zabytków zgodnie 
z przepisami szczegó owymi  
 - ochronie podlegaj  historyczne podzia y w asno ciowe – oznaczone na rysunku planu 

7. Wymagania wynikaj ce z potrzeb kszta towania przestrzeni publicznej;

 - nie wyst puj
8. Ustalenia dotycz ce parametrów i wska ników kszta towania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu w tym linie zabudowy, wska ników intensywno ci zabudowy, udzia
powierzchni biologicznie czynnej , gabaryty i wysoko ci projektowanej zabudowy oraz 
geometrie dachu :  
- linie zabudowy: maksymalne nieprzekraczalne w odleg o ci 6,0m od linii rozgraniczaj cej 
z drog  wewn trzn  KDW
 - wielko  powierzchni zabudowy- maksymalnie 30%, w tym wolnostoj cy gara , budynek 
gospodarczy  
 - minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – min 50%  
 - intensywno  zabudowy: do max 20 %  
 - wysoko  zabudowy:- maksymalnie 9,0m od najni szego poziomu terenu przy budynku do 
kalenicy  
 - wysoko  posadzki parteru do 0,6 m od poziomu terenu przy wej ciu do budynku, dopuszcza 
si  podpiwniczenie budynku,  
 - kszta t dachu- dachy dwuspadowe z wy czeniem dachów mansardowych ,  
 - kat nachylenia dachu : po aci dachowych ok. 30-45 stopni,  
 - pokrycie dachu - dachówka ceramiczna lub betonowa, dopuszcza si  pokrycie 
blachodachówk
 - ogrodzenie - zakaz stosowania ogrodze  pe nych betonowych oraz betonowych a urowych 
prefabrykowanych  
 - parkingi - przewidzie  min dwa miejsca postojowe na terenie w asnej dzia ki 

9. Szczegó owych zasad i warunków scalania i podzia u nieruchomo ci:

 - powierzchnia projektowanych dzia ek min 1000 m2

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

10.  
Zasady dotycz ce systemów komunikacji 

 1. Dost pno  drogowa dla terenu - od drogi powiatowej za po rednictwem drogi 
wewn trznej  
 2. Parkingi - przewidzie  min dwa miejsca postojowe na terenie w asnej dzia ki  
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11. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urz dzania i u ytkowania terenów:  
- nie wyst puj

12. Infrastruktura:

 1) zaopatrzenie w wod  – z sieci wodoci gowej  
 2) odprowadzenie cieków sanitarnych - do kanalizacji sanitarnej  
 3) miejsca postojowe przewiduje si  na terenie projektowanych dzia ek
 4) odprowadzenie wód opadowych - zagospodarowanie na terenie lub do uk adu
odwadniaj cego, wody z powierzchni utwardzonych o powierzchni powy ej 50m2 w obr bie
1 nieruchomo ci nale y podczy ci  w stopniu okre lonym w przepisach odr bnych
 5) zaopatrzenie w energi  elektryczn : z sieci elektroenergetycznej  
 6) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy  
 7) zaopatrzenie w ciep o: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy  
 8) gospodarka odpadami: wywóz na sk adowisko odpadów  
 9) planowane urz dzenia i sieci magistralne: nie ustala si
 10) dojazd z dróg wewn trznych ci gów pieszo-jezdnych 

13. Ustalenia dotycz ce obszarów rehabilitacji istniej cej zabudowy i infrastruktury  
 technicznej:  
 - nie wyst puje

14. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u ytkowania 

 1) Dopuszcza si  budow  gara y wolnostoj cych zlokalizowanych w tylnej cz ci dzia ek 
o powierzchni zabudowy do 70m2

 2) Dopuszcza si  wszelkie formy ma ej architektury zwi zanej z funkcj  wiod c , zakaz 
stosowania ogrodze
 prefabrykowanych elbetowych  
 3) Dopuszcza si  lokalizacje obiektów s u cych reklamie i reklam wbudowanych / z wyj tkiem 
billbordów/.
4) W obr bie strefy nale y wprowadzi  ziele  wysok  ozdobn  z zastosowaniem gatunków 
rodzimych np. sosna lipa , kasztan , brzoza, klon, d b, grab, g óg w liczbie 1 drzewo na 300 m2 
powierzchni dzia ki  
 5) w strefie dopuszcza si  lokalizacje zbiorników retencyjnych  

15. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu 

 dopuszcza si  odprowadzenie cieków do zbiorników bezodp ywowych do czasu realizacji 
kanalizacji sanitarnej 

16 Ustalenia dotycz ce obszarów rehabilitacji istniej cej zabudowy  

 i infrastruktury technicznej, wymagaj cych przekszta ce  lub rekultywacji 

 Nie dotyczy 
17. Stawka procentowa 

 15% 
18. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj cych ochronie na podstawie 

odr bnych przepisów 

 Nie dotyczy 
19. Inne ustalenia planu 

 Na terenach o ograniczonej przydatno ci do zabudowy ze wzgl du na wyst powanie gruntów 
s abono nych, wysoki poziom wód gruntowych, znaczne spadki terenu, na etapie projektów 
budowlanych nale y sporz dzi  ocen  warunków geologiczno – in ynierskich. 

20. Zalecenia i informacje nie b d ce podstaw  wydawania decyzji administracyjnych 

 1) teren po o ony w zasi gu strefy ochronnej g ównego zbiornika wód podziemnych GZWP 
111 „Subniecka Gda ska”  
 2) zaleca si  stosowanie dachów w kolorze czerwonym lub br zowym z dopuszczeniem 
dachów grafitowych 
 3) zaleca si  gromadzenie wód opadowych z dachów obiektów kubaturowych w celu ich 
pó niejszego wykorzystania  
 4) zaleca si  stosowanie nawierzchni pó przepuszczalnej do utwardzenia drogi dojazdowej do 
budynków i miejsc postojowych na dzia kach 
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KARTA DROGOWA ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
FRAGMENTU WSI SMO DZINO - DZIA KA NR 188/1 
1. NUMER 2       

KLASA I NAZWA ULICY 2.

oznaczenie KDW

1KDW

Tereny dróg wewn trznych 

Parametry i wyposa enie

1) szeroko  w liniach 
rozgraniczaj cych: 

jak na rysunku planu 

2) pr dko  projektowa: 30 km/h  
3) przekrój: jedna jezdnia , dwa pasy ruchu lub przekrój 

jednoprzestrzenny 
4) dost pno  do terenów przyleg ych: bez ogranicze

3.

5) wyposa enie: chodnik lub chodniki 
4. Powi zania z uk adem zewn trznym 

 Poprzez skrzy owanie z drog  powiatow
5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr 

kultury wspó czesnej 

 Nie dotyczy 
6. Zasady ochrony rodowiska i przyrody 

 Stosuje si  zasady ogólne 
7. Ustalenia dotycz ce obszarów rehabilitacji istniej cej zabudowy  

 i infrastruktury technicznej, wymagaj cych przekszta ce  lub rekultywacji 

 Nie dotyczy 
8. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu 

 Nie ustala si
Zasady kszta towania przestrzeni publicznych 

1) ma a architektura: wyklucza si
2) no niki reklamowe: wyklucza si
3) tymczasowe obiekty us ugowo-
handlowe:

wyklucza si

4) urz dzenia techniczne: dopuszcza si

9.

5) ziele :  dopuszcza si
10. Stawka procentowa 

 Nie dotyczy 
11. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj cych ochronie na podstawie 

odr bnych przepisów 

 Nie dotyczy 
12. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia  

w ich u ytkowaniu 

 Nie ustala si
13. Zalecenia i informacje nie b d ce podstaw  wydawania decyzji administracyjnych 

 1) Zaleca si  nawierzchni  pó przepuszczaln
 2) teren po o ony w zasi gu strefy ochronnej g ównego zbiornika wód podziemnych GZWP 
111 „Subniecka Gda ska” 

§ 3

  Załącznikiem do niniejszej uchwały, stanowiącym jej 
integralną części jest:
1. Część grafi czna - rysunek zmiany planu zagospodaro-

wania przestrzennego fragmentu wsi wsi Smołdzino 
– działka nr 188/1 w gminie Przodkowo) w skali 1: 1000 
(załącznik nr 1),

2. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do pro-
jektu planu (załącznik nr 2).

§ 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 
A 17 R/dla działki Nr 188/1/ uchwalonego w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego fragmentu 
wsi Smołdzino Uchwałą Nr XXVI/278/2006 Rady Gminy 
Przodkowo z dnia 16 marca 2006 roku

§ 6

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

Przewodniczący Rady
Franciszek Rzeszewicz

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXXII/415/2010
Rady Gminy Przodkowo
z dnia 3 listopada 2010 r.
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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.

4

 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 
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Własność: prywatna
Ustalenia dla terenu objętego zmianą planu jest karta 
terenu:


