
UCHWAŁA NR VI/36/2015
RADY GMINY LUZINO

z dnia 25 marca 2015 r.

w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego fragmentu wsi 
Milwino, działki nr 135, 136, 140, 151 i 154 na terenie gminy Luzino w zakresie działki nr 140

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.5, art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst 
jedn. Dz.U. z 2013 r., poz.594 z późn. zm.)1) oraz art. 20 ust.1, art.27 i art.29 ustawy z dnia 27 marca 2003r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 199) oraz w związku 
z uchwałą Nr XXVIII/345/2013 Rady Gminy Luzino z dnia 23 maja 2013r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego fragmentu wsi Milwino, działki nr 
135, 136, 140, 151 i 154 na terenie gminy Luzino, w zakresie działki nr 140.

Rada Gminy Luzino uchwala co następuje

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. Uchwala się zmianę Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego fragmentu wsi Milwino, 
działki nr 135, 136, 140, 151 i 154 na terenie gminy Luzino, uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Luzino nr 
XVI/141/2008 z dnia 31 marca 2008r. (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 81, poz. 2111 z dnia 28 lipca 2008r.), 
w zakresie działki nr 140.

§ 2. Plan obejmuje obszar na terenie wsi Milwino 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 2 niniejszej uchwały –

Ustalenia ogólne;

2) Części tekstowej szczegółowej zawartej w Rozdziale 3 niniejszej uchwały – Ustalenia szczegółowe;

3) Części graficznej w formie rysunku planu stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały – rysunek 
planu w skali 1:1000.

3. Oznaczenia graficzne na rysunku planu stanowią integralną część planu w zakresie określonym jako 
ustalenia planu. Pozostałe oznaczenia tj. informacje i zalecenia mają charakter informacyjny, nieobowiązujący.

1) Dalsze zm. Dz.U. z 2013 r., poz. 645, poz.1318, Dz. U z 2014 r. poz. 379, poz. 1072
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Rozdział 2.
Ustalenia ogólne

§ 4. Ustala się następujące definicje użytych pojęć w ustaleniach planu:

1) Strefa funkcyjna – obszar objęty granicami opracowania planu, ograniczony liniami rozgraniczającymi, 
charakteryzujący się określoną funkcją i jednolitymi zasadami zagospodarowania oraz oznaczony własnym 
symbolem literowo-cyfrowym;

2) Karta terenu – zapis słowny ustaleń szczegółowych planu dla strefy funkcyjnej;

3) Nieprzekraczalna linia zabudowy – jest to nieprzekraczalna linia lokalizacji obiektów budowlanych 
nadziemnych oznaczona graficznie na rysunku planu. Nie dotyczy: schodów zewnętrznych, podestów, 
pochylni, zejść i zjazdów do piwnic i garaży wbudowanych, tarasów naziemnych (niepodpiwniczonych), 
zadaszeń nad wejściem oraz balkonów i wykuszy wystających na maksymalnie 1,5 m i o szerokości maks. 
30% szerokości frontu budynku. Linia zabudowy nie obowiązuje dla obiektów małej architektury oraz 
budowli związanych z obsługą infrastruktury technicznej (stacje transformatorowe itp.);

4) Dachy dwuspadowe – dachy o dwóch symetrycznych połaciach i tych samych spadkach, stanowiących 
pokrycie głównych brył budynku, które zajmują powierzchnię minimum 70% powierzchni zabudowy 
budynku. Do powierzchni dachu wlicza się również zadaszenia wykuszy, lukarn, wieżyczek, kominy, 
attyki, mury szczytowe, itp. i nie stawia się wymagań w zakresie spadku i kształtu dla tych zadaszeń. 
Dachem dwuspadowym jest również dach składający się z kilku dachów dwuspadowych odpowiadających 
wyodrębnionym bryłom rzutu budynku;

5) Dachy wielospadowe – dachy o dwóch lub więcej połaciach i tych samych spadkach, stanowiących 
pokrycie głównych brył budynku, które zajmują powierzchnię minimum 70% powierzchni zabudowy 
budynku. Do powierzchni dachu wlicza się również zadaszenia wykuszy, lukarn, wieżyczek, kominy, 
attyki, mury szczytowe, itp. i nie stawia się wymagań w zakresie spadku i kształtu dla tych zadaszeń;

6) Usługi – wszelka działalność usługowa publiczna i niepubliczna z zakresu handlu, gastronomii, 
hotelarstwa, usług zdrowia, opieki społecznej, administracji, rekreacji i wypoczynku itp. poza usługami 
z zakresu handlu o powierzchni sprzedaży powyżej 400m2. Wyklucza się usługi związane z rzemiosłem 
samochodowym, warsztatami ślusarskimi, mechanicznymi, lakierniczymi itp. powodujące nadmierne 
emisje do środowiska w zakresie hałasu, zapachu, promieniowania elektromagnetycznego, gazów, pyłów, 
odpadów i innych zanieczyszczeń;

7) Wysokość zabudowy – należy przez to rozumieć wysokość budynku wyrażoną w m i/lub w ilości 
kondygnacji określoną w ustaleniach szczegółowych w §7 niniejszej uchwały. Do wysokości zabudowy 
nie wlicza się attyk, kominów, szybów windowych, central wentylacyjnych i innych elementów 
technicznych budynku. Do liczby kondygnacji określonej w ustaleniach szczegółowych nie wlicza się 
kondygnacji technicznych i kondygnacji podziemnych;

8) Intensywność zabudowy – jest to zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
powierzchnia całkowita zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej. Przez powierzchnie 
całkowitą zabudowy należy rozumieć sumę powierzchni obrysu zewnętrznego wszystkich kondygnacji 
nadziemnych;

9) Kondygnacja – definicja zgodna z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dla kondygnacji 
podziemnych dopuszcza się realizację wjazdów do garaży i wejść do budynku.

§ 5. 1. Teren objęty granicami planu stanowi jedną strefę funkcyjną oddzieloną liniami rozgraniczającymi.

2. Strefę funkcyjną oznacza się symbolem cyfrowo-literowym, określającym w kolejności:

a) symbol pierwszy – cyfra arabska (z kropką) oznaczająca kolejny numer terenu wydzielonego liniami 
rozgraniczającymi,

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

3. Dla obszaru objętego planem określa się następujące ustalenia ogólne dla strefy funkcyjnej: U – Tereny 
zabudowy usługowej:

a) Wiodące funkcje, obiekty oraz formy użytkowania i zagospodarowania terenu:
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- lokalizacja zabudowy usługowej (pensjonat, hotel, handel, gastronomia, oświata, administracja itp.),

- lokalizacja budynków o wyżej wymienionej funkcji wiodącej wraz z instalacjami i urządzeniami 
technicznymi.

b) Towarzyszące funkcje, obiekty oraz formy użytkowania i zagospodarowania terenu:

- lokalizacja zabudowy usługowo-turystycznej związanej z zabudową zagrodową w gospodarstwach 
rolnych, hodowlanych i ogrodniczych,

- lokalizacja obiektów budowlanych liniowych i nieliniowych z zakresu infrastruktury technicznej, 
hydrotechnicznej i komunikacyjnej,

- lokalizacja obiektów małej architektury,

- lokalizacja zabudowy towarzyszącej w formie wiat, garaży, budynków gospodarczych itp.,

- lokalizacja zabudowy mieszkaniowej towarzyszącej, związanej z prowadzoną działalnością – max. 1 lokal 
lub budynek mieszkalny w obrębie nieruchomości, przeznaczony dla właścicieli lub zarządców 
nieruchomości.

c) Wykluczone funkcje, obiekty oraz formy użytkowania i zagospodarowania terenu:

- lokalizacja warsztatów mechanicznych, lakierniczych, stolarskich, ślusarskich itp. Funkcje określone 
w ustaleniach szczegółowych, inne niż w ustaleniach ogólnych, są obowiązujące.

§ 6. Dla obszaru objętego planem określa się następujące ustalenia ogólne dotyczące zabudowy 
i zagospodarowania terenu:

1) Zakres uciążliwości dla środowiska prowadzonej działalności musi być ograniczony do granic obszaru, do 
którego inwestor posiada tytuł prawny, poza urządzeniami i obiektami telekomunikacyjnymi, które należy 
rozpatrywać i lokalizować w oparciu o przepisy odrębne.

2) Ze względu na infrastrukturę teletechniczną Marynarki Wojennej występującą w granicach obszaru planu, 
projekty budowlane należy uzgadniać z Komendantem Centrum Wsparcia Teleinformatycznego 
i Dowodzeni MW w Wejherowie.

3) Zasady zagospodarowania określone w ustaleniach szczegółowych, inne niż w ustaleniach ogólnych, są 
obowiązujące.

Rozdział 3.
Ustalenia szczegółowe

§ 7. W granicach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego została wyodrębniona 1 strefa 
funkcyjna, ujęta w 1 karcie terenu.
1. KARTA TERENU NR 1 Milwino1/1147A-03/13/PP/II
2. PRZEZNACZENIE TERENU

U tereny zabudowy usługowej

Nr STREFY 1.U3.

POWIERZCHNIA ok. 0,35 ha
4. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO

Teren jest niezabudowany, przeznaczony na lokalizacje zabudowy usługowej. Działania inwestycyjne realizować w sposób identyfikujący 
przestrzeń poprzez kształtowanie zabudowy określone szczegółowo w pkt 8.

5. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO
5.1 Ochronie podlegają: rzeźba terenu, istniejąca zieleń, wody podziemne oraz systemy drenarskie:
5.1.1 Powierzchnie terenu chronić przed erozją wodną poprzez zapewnienie swobodnego odpływu wód opadowych, nie dopuszczając do ich 
zalegania i do zalewania działek sąsiednich.
5.1.2 Należy chronić istniejącą zieleń. Dopuszcza się wycinkę zieleni pod warunkiem uzyskania zgody odpowiednich organów, zgodnie 
z przepisami odrębnymi.
5.1.3 Należy zapewnić spójny system gospodarki wodami gruntowymi (np. drenaż, przepusty itp.) biorąc pod uwagę uwarunkowania terenów 
przyległych. W przypadku natrafienia w trakcie realizacji robót budowlanych na istniejący drenaż,  należy go bezwzględnie zachować lub 
przełożyć zachowując spójność systemu drenażowego całego obszaru.
5.2 Minimalny procent terenu biologicznie czynnego – 30%.
5.3 Przy realizacji ustaleń planu należy zapewnić ochronę siedlisk i stanowisk ochronnych gatunków, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa dotyczącymi ochrony gatunkowej: dziko występujących roślin objętych ochrona, dziko występujących zwierząt objętych ochroną, dziko 
występujących grzybów objętych ochroną.

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ
Nie występują.

7. WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
Dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych zgodnie z ustaleniami ogólnymi niniejszej uchwały określonymi w § 5 o funkcji publicznej oraz 
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przeznaczenie terenów na funkcję przestrzeni publicznej.
8. PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY

8.1 Ilość kondygnacji, wysokość budynków: Max. 2 kondygnacje nadziemne. Dopuszcza się kondygnację podziemną.
Wysokość budynków: max 12,0 m.
8.2 Powierzchnia zabudowy: Do 40% powierzchni działki.
8.3 Intensywność zabudowy: Minimalna: nie określa się. Maksymalna: 0,8.
8.4 Dachy: Dwuspadowe lub wielospadowe. Kąt nachylenia połaci dachowej 25˚÷45˚.
8.5 Kształtowanie formy architektonicznej: Stosować materiały tradycyjne lub współczesne z wykluczeniem sidingu.
8.6 Linie zabudowy: Należy zachować nieprzekraczalne linie zabudowy, jak na rysunku planu: 6m od linii rozgraniczających dróg.

9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, USTALONYCH 
NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW
Wzdłuż napowietrznej linii energetycznej SN-15kV obowiązuje pas ograniczeń o szerokości zgodnej z przepisami odrębnymi. Orientacyjna 
szerokość pasa ograniczeń wynosi 14m (po 7m od osi linii ). Zagospodarowanie terenu (w tym ewentualną zabudowę) w obszarze pasa ograniczeń 
realizować zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi i w uzgodnieniu z Zarządcą sieci. Dopuszcza się skablowanie istniejących 
napowietrznych linii energetycznych SN i nn na warunkach i w uzgodnieniu z zarządcą sieci, w tym przypadku pas ograniczeń nie obowiązuje.

10. SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI
10.1 Zasady i warunki podziału nieruchomości.
10.1.1 Dopuszcza się łączenie działek.
10.1.2 Dopuszcza się podział terenu na działki budowlane o niżej wymienionych parametrach:
- powierzchnia działki: minimalna – dowolna; maksymalna – dowolna,
- szerokość frontu działki: dowolna,
- kąt położenia działki w stosunku do pasa drogowego: dowolny.
10.1.3 Dopuszcza się wydzielenie działek oraz regulację dla potrzeb budowli i obiektów liniowych o parametrach wynikających
z technologii i przepisów odrębnych.
10.2  Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości.
Nie ustala się granic terenów wymagających scalania i podziału nieruchomości.

11. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW
W obrębie strefy należy wprowadzić zieleń wysoką ozdobną, z zastosowaniem gatunków rodzimych np. wierzba, osika, sosna, lipa, kasztan, 
brzoza, klon, dąb, grab, głóg, w liczbie minimum 1 drzewo na 300m2 powierzchni działki.

12. KOMUNIKACJA
12.1 Dojazd z ul. Rolniczej i ul. Leśnej.
12.2 W granicach własności należy zapewnić miejsca parkingowe w ilości:
- min. 4 miejsce parkingowe/100 m2 pow. użytkowej usług (nie dotyczy powierzchni magazynowej)
- min. 1 miejsce parkingowe / 4 miejsca konsumenckie
- min. 1 miejsce parkingowe / 5 zatrudnionych
- min. 1 miejsce parkingowe / 1 lokal mieszkalny
- min. 1 miejsce parkingowe przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową.

13. INFRASTRUKTURA
Woda: Z sieci wodociągowej. Zapewnić zaopatrzenie w wodę do celów przeciwpożarowych – według odrębnych przepisów dotyczących 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę.
Ścieki sanitarne: Do sieci kanalizacji sanitarnej. Dopuszcza się odprowadzenie ścieków sanitarnych do zbiorników bezodpływowych 
z udokumentowanym wywozem ścieków do oczyszczalni jako rozwiązanie tymczasowe do czasu wykonania kanalizacji sanitarnej. Z chwilą 
wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej należy je bezwzględnie zlikwidować a obiekt podłączyć do sieci kanalizacji sanitarnej.
Wody opadowe: Do sieci kanalizacji deszczowej lub powierzchniowo lub do gruntu pod warunkiem zabezpieczenia terenu przed erozją, 
zaleganiem wód opadowych i zalewaniem terenów sąsiednich. Zanieczyszczone wody opadowe należy podczyścić w stopniu określonym 
w przepisach odrębnych.
Ogrzewanie: Systemem indywidualnym w oparciu o niskoemisyjne lub nieemisyjne źródła ciepła. Zaleca się stosowanie odnawialnych źródeł 
energii cieplnej.
Energetyka: Z sieci energetycznej.
Gaz: Z sieci gazowej.
Gospodarka odpadami: Gromadzenie oraz wywóz zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi. Zaleca się selektywną zbiórkę odpadów.
Pozostałe uzbrojenie: Dopuszcza się realizację uzbrojenia z zakresu sieci telekomunikacyjnej, teletechnicznej itp.

14. SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW
Nie ustala się.

15. STAWKA PROCENTOWA
30%

16. INNE USTALENIA PLANU
Odległość zabudowy od lasu - zgodnie z przepisami odrębnymi lub w odległości uzgodnionej z odpowiednimi organami (np. po uzyskaniu 
odstępstw od obowiązujących przepisów).

Rozdział 4.
Stwierdzenie zgodności planu ze studium

§ 8. Stwierdza się, iż Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego nie narusza ustaleń polityki 
przestrzennej Gminy określonej w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 
Gminy Luzino, zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Luzino Nr XVI/172/2012 z dnia 15 marca 2012r., 
zmienionego Uchwałą Rady Gminy Luzino Nr XXIX/368/2013 z dnia 26 czerwca 2013r.

Rozdział 5.
Załączniki do uchwały

§ 9. Załącznikami do uchwały są:

1) Część graficzna – rysunek planu - załącznik Nr 1do niniejszej uchwały;
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2) Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
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.
Przepisy końcowe

§ 10. Wejście w życie niniejszego planu miejscowego powoduje utratę mocy planu miejscowego 
uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Luzino nr XVI/141/2008 z dnia 31 marca 2008r. (Dz. Urz. Woj. Pom. nr 
81, poz. 2111 z dnia 28 lipca 2008r.) w części objętej niniejszym planem miejscowym.

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

 

Przewodniczący Rady Gminy

Bartłomiej Formela
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/36/2015

Rady Gminy Luzino

z dnia 25 marca 2015 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 fragmentu 
wsi Milwino, działki nr 135, 136, 140, 151 i 154 na terenie gminy Luzino,  w zakresie działki nr 140.

Dla przedmiotu planu nie występuje konieczność realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które należą do zadań własnych gminy.
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/36/2015

Rady Gminy Luzino

z dnia 25 marca 2015 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU PLANU

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został wyłożony do publicznego wglądu 
w dniach od 12.11.2014 r. do 10.12.2014 r. W dniu 02.12.2014 r. odbyła się dyskusja publiczna nad 
rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu. Uwagi można było składać do dnia 02.01.2014 r. W okresie 
tym nie wpłynęły żadne uwagi.
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