
UCHWAŁA NR XLV/501/2014
RADY GMINY LUZINO

z dnia 15 października 2014 r.

w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Luzino (obręb 
geodezyjny Luzino), gm. Luzino w zakresie fragmentu miejscowości Luzino (działki: nr 117/4, nr 718/27 

i nr 94/36)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jedn. Dz.U. z 2013r. poz.594 z późn.zm.)1) oraz art. 20 ust. 1, art.27, art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz.U. z 2012r. poz. 647 z późn.zm.)2) oraz 
w związku z Uchwałą Nr XXXVIII/453/2014 Rady Gminy Luzino z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie 
przystąpienia do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Luzino (obręb geodezyjny 
Luzino), gm. Luzino w zakresie fragmentu miejscowości Luzino (działki: nr 117/4, nr 718/27 i nr 94/36)

Rada Gminy Luzino
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Po stwierdzeniu, że projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi 
Luzino (obręb geodezyjny Luzino) gm. Luzino w zakresie fragmentu miejscowości Luzino (działki: nr 117/4, 
718/27 i 94/36), nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Luzino uchwalonego uchwałą Rady Gminy w Luzinie nr XVI/172/2012 z dnia 15 czerwca 2012 roku 
w sprawie uchwalenia zmiany oraz tekstu jednolitego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego gminy Luzino oraz nr XXIX/368/2013 z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany Studium 
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Luzino, po rozstrzygnięciu o sposobie 
rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania, zgodnie 
z przepisami o finansach publicznych uchwala się zmianę Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego wsi Luzino (obręb geodezyjny Luzino) gm. Luzino Uchwalonego Uchwałą nr 
XXXIX/353/2010 Rady Gminy Luzino z dnia 24 marca 2010 roku  opublikowanego w Dzienniku 
Urzędowym Woj. Pomorskiego Nr 81, poz. 1453 z dnia 07 czerwca 2010 roku  ze zm.3) w zakresie 
fragmentu miejscowości Luzino (działki: nr 117/4, 718/27 i 94/36) zwaną dalej „planem”, obejmującą 
obszar o powierzchni ~0,92 ha, jak na rysunkach 1A, 1B, 1C.

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

1) planie – należy przez to rozumieć plan, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały;

2) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę;

1) Dalsze zm. Dz.U. z 2013 r., poz.645, poz.1318, z 2014 r., poz.379, poz. 1072
2) Dalsze zm. Dz.U. z 2012 r., poz. 951, poz. 1445, z 2013, poz. 21, poz.405,  poz. 1238, z 2014, poz.379
3) Dalsze zm. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 2188, z 2012 r. poz 2100, poz.2645, poz.2646, z 2013 r. poz. 2267, poz. 3050, 

poz. 3142, poz. 3189, poz. 4632, z 2014 r. poz. 1728, poz. 1811
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3) przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;

4) rysunku planu – należy przez to rozumieć część graficzną stanowiące załączniki nr 1A, 1B, 1C do 
niniejszej uchwały;

5) terenie – należy przez to rozumieć obszar wydzielony liniami rozgraniczającymi, którego przeznaczenie 
zostało określone w §3 oraz odpowiedniej karcie terenu, przeznaczony także pod zieleń, ciągi 
komunikacyjne, miejsca postojowe, sieci i urządzenia sieciowe oraz obsługujące je obiekty budowlane 
infrastruktury technicznej (w tym stacje bazowe telefonii komórkowej);

6) maksymalnej nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię ograniczającą obszar, na 
którym dopuszcza się wznoszenie budynków. Linia nie dotyczy: balkonów, wykuszy, loggii, gzymsów, 
okapów, podokienników, zadaszeń nad wejściami, schodów zewnętrznych, pochylni, które mogą 
przekraczać tą linię o nie więcej niż 1,5m oraz części podziemnych obiektów budowlanych;

7) zabudowie – należy przez to rozumieć budynki;

8) układzie odwadniającym – należy przez to rozumieć układ obejmujący szczelne, otwarte lub zamknięte 
systemy kanalizacji deszczowej, oraz cieki naturalne, kanały, rowy i drenaże;

9) powierzchni biologicznie czynnej – należy przez to rozumieć teren biologicznie czynny w rozumieniu 
przepisów odrębnych;

10) stanie istniejącym – należy przez to rozumieć stan w chwili uchwalenia planu;

11) zagospodarowaniu tymczasowym – należy przez to rozumieć zagospodarowanie inne niż docelowe – 
niezgodne z ustaleniami planu w zakresie: przeznaczenia terenu lub określonych w nim warunków, 
standardów i parametrów, które po terminie na jaki zostało dopuszczone, powinno ulec likwidacji. Obiekty 
tymczasowe nie stanowią zagospodarowania tymczasowego;

12) nośniku reklamowym – należy przez to rozumieć nośnik informacji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej 
formie wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, umieszczony w polu widzenia 
użytkowników drogi, niebędący znakiem w rozumieniu przepisów o znakach i sygnałach lub znakiem 
informującym o obiektach użyteczności publicznej ustawionym przez gminę;

13) charakterze budynku – należy przez to rozumieć zespół następujących cech budynku: bryła budynku, 
forma architektoniczna, dyspozycja ścian zewnętrznych, detal architektoniczny (w tym wielkość i kształt 
otworów okiennych i drzwiowych wraz z podziałami stolarki), materiał, kolorystyka;

14) bryle budynku – należy przez to rozumieć zespół następujących cech budynku: typ zabudowy, kształt 
dachu, rozczłonkowanie.

a) kształt dachu: rodzaj dachu, liczba połaci, kierunek kalenicy, typ konstrukcyjny, kąt nachylenia połaci, 
kolor i materiał pokrycia,

b) rozczłonkowanie: kształt rzutu budynku, zróżnicowanie wysokości budynku, cokół, ryzality, wnęki, 
wykusze, wieżyczki, lukarny, balkony;

15) typie zabudowy – należy przez to rozumieć zespół następujących cech zabudowy: usytuowanie budynku 
na działce, gabaryty budynku, rodzaj dachu.

§ 3. Oznaczenia literowe dotyczące przeznaczenia terenów użyte w niniejszym planie:

1) MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

2) MN/U – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy usługowej. W terenie MN/U 
dopuszcza się:

a) zabudowę jednorodzinną,

b) usługi, w tym usługi użyteczności publicznej takie jak m.in.: socjalne, oświaty, ochrony zdrowia 
i pomocy społecznej, administracji publicznej, kultury, nauki, sportu i rekreacji – z wyłączeniem:

- stacji paliw,

- szpitali,

- baz,
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- składów,

- hurtowni,

- usług handlu o powierzchni sprzedaży powyżej 100m2 każda.

3) KDD – teren drogi publicznej – ulica dojazdowa;

4) KDW – teren drogi wewnętrznej.

§ 4. 1. Ustala się następujące minimalne wskaźniki parkingowe do obliczania zapotrzebowania inwestycji 
miejsca do parkowania (m.p.) dla samochodów osobowych:

1) 1m.p./1 mieszkanie w zabudowie jednorodzinnej,

2) 5m.p./na 100m2 powierzchni użytkowej usług na terenie usług sakralnych

3) 1m.p./1 pokój gościnny w obiektach hotelowych i pensjonatowych

4) 1m.p./4 miejsca konsumpcyjne w obiektach gastronomicznych

5) 1m.p./2 sale lekcyjne w obiektach usług oświaty

6) 3m.p./1 oddział przedszkolny

7) 2m.p./5 zatrudnionych w obiektach produkcyjnych

8) 2m.p./100m2 powierzchni użytkowej usług (nie dotyczy powierzchni magazynowej) oraz min. 1 m.p./5 
zatrudnionych w obiektach usługowych innych niż wyżej wymienione, lecz nie mniej niż 2m.p./1 lokal 
usługowy.

2. Ustala się następujące wskaźniki do obliczania zapotrzebowania inwestycji na miejsca przeznaczone na 
parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową (mpk):

1) dla budynków mieszkalnych: minimum 0mpk;

2) dla pozostałych funkcji, które wymagają zgodnie z ust.: 1 powyżej 3mp: minimum 1mpk.

§ 5. 1. Ustalone w planie zasady podziału terenów na działki nie dotyczą: istniejących podziałów na działki, 
wydzieleń geodezyjnych dla sieci, urządzeń oraz budynków obsługujących sieciową infrastrukturę techniczną, 
ciągów komunikacyjnych, wydzieleń stanowiących poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości 
przyległej, spraw dotyczących regulacji stanów prawnych nieruchomości, a także wydzieleń powstałych na 
skutek decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

2. Na obszarze opracowania planu nie wyznacza się obszarów scalania i podziału nieruchomości 
w rozumieniu przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami.

§ 6. 1. Projektowanie obiektów budowlanych winno odbywać się w sposób zapewniający ochronę ludności 
zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej określonymi odrębnymi przepisami.

2. Niezależnie od zasilania z sieci wodociągowej, należy przewidzieć zaopatrzenie ludności z awaryjnych 
studni publicznych zgodnie z przepisami szczególnymi.

3. Należy zapewnić słyszalność syreny alarmowej, tzn. obszar planu winien być objęty zasięgiem 
akustycznym syreny alarmowej, włączonej do scentralizowanego, radiowego systemu alarmowego dla Gminy 
Luzino.

§ 7. 1. Ustala się podział obszaru objętego planem na tereny oznaczone kolejnymi symbolami cyfrowymi 
od 1 do 6 – jak na rysunku planu.

2. Ustalenia szczegółowe planu ustalono w poszczególnych kartach terenu.

§ 8. KARTA TERENU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO WSI LUZINO (OBRĘB GEODEZYJNY LUZINO), GM. LUZINO 
W ZAKRESIE FRAGMENTU MIEJSCOWOŚCI LUZINO (DZIAŁKI: NR 117/4, NR 718/27 I NR 
94/36):

1. NUMER TERENU: 1.

2. POWIERZCHNIA: 0,07ha.
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3. PRZEZNACZENIE TERENU: MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

4. ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA 
ZGODNY Z PLANEM: nie ustala się.

5. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO:

1) stosuje się zasady zawarte w ust. 6, 8;

2) zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykowanych płytowych elementów betonowych;

3) pokrycie dachu – ustala się dachówkę ceramiczną lub inny materiał dachówkopodobny w kolorze 
grafitowym, ceglastym lub brązowym;

4) kolorystyka elewacji – ustala się kolory jasne, pastelowe lub w kolorze cegły; dopuszcza się licowanie 
cegłą, deskowanie z wykluczeniem sidingu winylowego;

5) dopuszcza się nośniki reklamowe o łącznej powierzchni maksymalnej 1,5m2;

6) dopuszcza się szyldy o maksymalnej powierzchni 0,4m2 każdy.

6. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB 
TERENU:

1) linie zabudowy:

a) maksymalne nieprzekraczalne – jak na rysunku planu,

b) pozostałe – zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki – 30%;

3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej działki – 30%;

4) intensywność zabudowy działki – minimalna: 0, maksymalna: 0,9;

5) wysokość zabudowy:

a) dla budynków gospodarczych i garaży wolnostojących – minimalna: nie ustala się, maksymalna: 5m,

b) dla pozostałej zabudowy – minimalna: nie ustala się, maksymalna: 11m (maksymalnie 2 kondygnacje 
nadziemne, dopuszcza się piwnice);

6) poziom posadzki parteru nad terenem przy głównym wejściu do budynku – maksymalnie – 1m,

7) forma zabudowy – wolnostojąca;

8) kształt dachu – wielospadowy lub dwuspadowy – o symetrycznych kątach nachylenia połaci 35-45 stopni 
z kalenicą główną równoległą lub prostopadłą do frontu działki; dopuszcza się dla zabudowy gospodarczej 
oraz garaży wolnostojących dachy o symetrycznych kątach nachylenia połaci 25-45 stopni;

9) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 850m2, z zastrzeżeniem ust. 4;

10) maksymalna łączna powierzchnia zabudowy budynkami gospodarczymi i garażami wolnostojącymi: 
60m2.

7. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI: zgodnie z § 5, ust. 2.

8. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY:

1) wprowadzenie zadrzewień w formie grup gatunków drzew i krzewów zgodnych z miejscowymi warunkami 
siedliskowymi;

2) obowiązuje dopuszczalny poziom hałasu w środowisku dla terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej.

9. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ: nie dotyczy.

10. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: nie dotyczy.
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11. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH 
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: nie ustala się.

12. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA 
W ICH UŻYTKOWANIU: wprowadzenie w miarę możliwości zadrzewień w formie grup gatunków drzew 
i krzewów zgodnych z miejscowymi warunkami siedliskowymi.

13. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ:

1) dostępność drogowa – od sąsiadujących z terenami: ulicy, drogi wewnętrznej od sąsiadującej z terenem 
drogi wewnętrznej spoza granic planu oraz przez ustanowienie odpowiedniej służebności drogowej;

2) parkingi – do realizacji na terenie inwestycji, zgodnie z § 4;

3) zaopatrzenie w wodę – z sieci wodociągowej,

4) odprowadzenie ścieków – do kanalizacji sanitarnej; dopuszcza się przydomowe oczyszczalnie ścieków

5) zagospodarowanie wód opadowych – zagospodarowanie na terenie inwestycji lub do układu 
odwadniającego,

6) zaopatrzenie w energię elektryczną – zgodnie z przepisami odrębnymi,

7) zaopatrzenie w gaz – z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy,

8) zaopatrzenie w ciepło – zgodnie z przepisami odrębnymi,

9) gospodarka odpadami – zgodnie z przepisami odrębnymi

14. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU: do czasu 
realizacji kanalizacji sanitarnej dopuszcza się odprowadzanie ścieków do zbiorników bezodpływowych.

15. STAWKA PROCENTOWA SŁUŻĄCA DO NALICZANIA OPŁATY Z TYTUŁU WZROSTU 
WARTOŚCI TERENU: 30%.

§ 9. KARTA TERENU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO WSI LUZINO (OBRĘB GEODEZYJNY LUZINO), GM. LUZINO 
W ZAKRESIE FRAGMENTU MIEJSCOWOŚCI LUZINO (DZIAŁKI: NR 117/4, NR 718/27 I NR 
94/36):

1. NUMER TERENU: 2

2. POWIERZCHNIA: 0,001ha

3. KLASA DROGI: KDD – teren drogi publicznej – ulica dojazdowa

4. PARAMETRY, WSKAŹNIKI I WYPOSAŻENIE DROGI:

1) przekrój – jezdnia, chodnik; dopuszcza się ścieżkę rowerową;

2) dostępność z terenów przyległych – bez ograniczeń – zgodnie z przepisami odrębnymi.

5. POWIĄZANIA Z UKŁADEM ZEWNĘTRZNYM: z ulicą dojazdową spoza granic planu.

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR 
KULTURY WSPÓŁCZESNEJ: nie dotyczy.

7. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:

1) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych powierzchniowo do gruntu lub do układu odwadniającego;

2) wprowadzane gatunki drzew powinny być zgodnie z miejscowymi warunkami siedliskowymi i odporne na 
podwyższone stężenia zanieczyszczeń w powietrzu.

8. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA 
I UŻYTKOWANIA TERENU: zakaz tymczasowego zagospodarowania.

9. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH:

1) mała architektura – dopuszcza się;
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2) nośniki reklamowe – wyklucza się;

3) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe – wyklucza się;

4) urządzenia techniczne – dopuszcza się;

5) zieleń – dopuszcza się.

10. STAWKA PROCENTOWA SŁUŻĄCA DO NALICZANIA OPŁATY Z TYTUŁU WZROSTU 
WARTOŚCI TERENU: 1%.

11. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH 
OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: nie dotyczy.

12. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA 
W ICH UŻYTKOWANIU: nie dotyczy

13. ZASADY DOTYCZĄCE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:

1) zaopatrzenie w wodę – z sieci wodociągowej;

2) zaopatrzenie w energię elektryczną – z sieci elektroenergetycznej;

3) gospodarka odpadami – zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 10. KARTA TERENU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO WSI LUZINO (OBRĘB GEODEZYJNY LUZINO), GM. LUZINO 
W ZAKRESIE FRAGMENTU MIEJSCOWOŚCI LUZINO (DZIAŁKI: NR 117/4, NR 718/27 I NR 
94/36):

1. NUMER TERENU: 3.

2. POWIERZCHNIA: 0,26ha.

3. PRZEZNACZENIE TERENÓW: MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

4. ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA 
ZGODNY Z PLANEM: nie ustala się.

5. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO:

1) stosuje się zasady zawarte w ust. 6, 8;

2) zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykowanych płytowych elementów betonowych;

3) pokrycie dachu – ustala się dachówkę ceramiczną lub inny materiał dachówkopodobny w kolorze 
grafitowym, ceglastym lub brązowym; dla dachów o kącie nachylenia połaci 40-45 stopni dopuszcza się 
ponadto stosowanie papy termozgrzewalnej;

4) kolorystyka elewacji – ustala się kolory jasne, pastelowe lub w kolorze cegły; dopuszcza się licowanie 
cegłą, deskowanie z wykluczeniem sidingu winylowego;

5) dopuszcza się nośniki reklamowe o łącznej powierzchni maksymalnej 1,5m2;

6) dopuszcza się szyldy o maksymalnej powierzchni 0,4m2 każdy.

6. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB 
TERENU:

1) linie zabudowy:

a) maksymalne nieprzekraczalne – jak na rysunku planu,

b) pozostałe – zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki – 25%;

3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej działki – 50%;

4) intensywność zabudowy działki – minimalna: 0, maksymalna: 0,75;

5) wysokość zabudowy:
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a) dla budynków gospodarczych i garaży wolnostojących – minimalna: nie ustala się, maksymalna: 5m,

b) dla pozostałej zabudowy – minimalna: nie ustala się, maksymalna: 11m (maksymalnie 2 kondygnacje 
nadziemne, dopuszcza się piwnice);

6) poziom posadzki parteru nad terenem przy głównym wejściu do budynku – maksymalnie – 0,5m;

7) forma zabudowy – wolnostojąca;

8) kształt dachu – dwuspadowy, z dopuszczeniem naczółków, o symetrycznych kątach nachylenia połaci 40-
45 stopni; dopuszcza się dachy dwuspadowe o symetrycznych kątach nachylenia połaci 22-25 stopni pod 
warunkiem zastosowania wysokiej ścianki kolankowej o wysokości: minimalnej – 0,8m, maksymalnej – 
1,8m;

9) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 640m2;

10) maksymalna łączna powierzchnia zabudowy budynkami gospodarczymi i garażami wolnostojącymi: 
60m2.

7. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI: zgodnie z § 5, ust. 2.

8. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY:

1) wprowadzenie zadrzewień w formie grup gatunków drzew i krzewów zgodnych z miejscowymi warunkami 
siedliskowymi;

2) obowiązuje dopuszczalny poziom hałasu w środowisku dla terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej.

9. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ: nie dotyczy.

10. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: nie dotyczy.

11. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH 
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: nie ustala się.

12. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA 
W ICH UŻYTKOWANIU: dopuszcza się lokalizację bezpośrednio na granicy lub w odległości mniejszej niż 
3,0m od granicy działki budynków zwróconych ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych w stronę tej 
granicy.

13. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ:

1) dostępność drogowa – od sąsiadujących z terenami: ulicy, dróg wewnętrznych od sąsiadującej z terenem 
drogi wewnętrznej spoza granic planu, oraz przez ustanowienie odpowiedniej służebności drogowej;

2) parkingi – do realizacji na terenie inwestycji, zgodnie z § 4;

3) zaopatrzenie w wodę – z sieci wodociągowej,

4) odprowadzenie ścieków – do kanalizacji sanitarnej; dopuszcza się przydomowe oczyszczalnie ścieków

5) zagospodarowanie wód opadowych – zagospodarowanie na terenie inwestycji lub do układu 
odwadniającego,

6) zaopatrzenie w energię elektryczną – zgodnie z przepisami odrębnymi,

7) zaopatrzenie w gaz – z sieci gazowej lub gaz ze zbiorników,

8) zaopatrzenie w ciepło – zgodnie z przepisami odrębnymi,

9) gospodarka odpadami – zgodnie z przepisami odrębnymi

14. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU: zakaz 
tymczasowego zagospodarowania.

15. STAWKA PROCENTOWA SŁUŻĄCA DO NALICZANIA OPŁATY Z TYTUŁU WZROSTU 
WARTOŚCI TERENU: 30%.
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§ 11. KARTA TERENU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO WSI LUZINO (OBRĘB GEODEZYJNY LUZINO), GM. LUZINO 
W ZAKRESIE FRAGMENTU MIEJSCOWOŚCI LUZINO (DZIAŁKI: NR 117/4, NR 718/27 I NR 
94/36):

1. NUMER TERENU: 4.

2. POWIERZCHNIA: 0,05ha

3. KLASA DROGI: KDW – teren drogi wewnętrznej

4. PARAMETRY, WSKAŹNIKI I WYPOSAŻENIE DROGI:

1) przekrój – jezdnia, chodnik; dopuszcza się ścieżkę rowerową; dopuszcza się przekrój bez wydzielonych 
jezdni, chodnika, ścieżki rowerowej;

2) dostępność z terenów przyległych – bez ograniczeń – zgodnie z przepisami odrębnymi.

5. POWIĄZANIA Z UKŁADEM ZEWNĘTRZNYM: z ulicami: dojazdową oraz lokalną – spoza granic 
planu.

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR 
KULTURY WSPÓŁCZESNEJ: nie dotyczy.

7. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:

1) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych powierzchniowo do gruntu lub do układu odwadniającego;

2) wprowadzane gatunki drzew powinny być zgodnie z miejscowymi warunkami siedliskowymi i odporne na 
podwyższone stężenia zanieczyszczeń w powietrzu.

8. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA 
I UŻYTKOWANIA TERENU: zakaz tymczasowego zagospodarowania.

9. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH:

1) mała architektura – dopuszcza się;

2) nośniki reklamowe – wyklucza się;

3) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe – wyklucza się;

4) urządzenia techniczne – dopuszcza się;

5) zieleń – dopuszcza się.

10. STAWKA PROCENTOWA SŁUŻĄCA DO NALICZANIA OPŁATY Z TYTUŁU WZROSTU 
WARTOŚCI TERENU: 30%.

11. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH 
OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: nie dotyczy.

12. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA 
W ICH UŻYTKOWANIU: nie dotyczy.

13. ZASADY DOTYCZĄCE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:

1) zaopatrzenie w wodę – z sieci wodociągowej;

2) zaopatrzenie w energię elektryczną – z sieci elektroenergetycznej;

3) gospodarka odpadami – zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 12. KARTA TERENU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO WSI LUZINO (OBRĘB GEODEZYJNY LUZINO), GM. LUZINO 
W ZAKRESIE FRAGMENTU MIEJSCOWOŚCI LUZINO (DZIAŁKI: NR 117/4, NR 718/27 I NR 
94/36):

1. NUMER TERENU: 5.

2. POWIERZCHNIA: 0,37ha.
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3. PRZEZNACZENIE TERENÓW: MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

4. ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA 
ZGODNY Z PLANEM: nie ustala się.

5. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO:

1) stosuje się zasady zawarte w ust. 6, 8;

2) zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykowanych płytowych elementów betonowych;

3) pokrycie dachu – ustala się dachówkę ceramiczną lub inny materiał dachówkopodobny w kolorze 
grafitowym, ceglastym lub brązowym; dla dachów o kącie nachylenia połaci 40-45 stopni dopuszcza się 
ponadto stosowanie papy termozgrzewalnej;

4) kolorystyka elewacji – ustala się kolory jasne, pastelowe lub w kolorze cegły; dopuszcza się licowanie 
cegłą, deskowanie z wykluczeniem sidingu winylowego;

5) dopuszcza się nośniki reklamowe o łącznej powierzchni maksymalnej 1,5m2;

6) dopuszcza się szyldy o maksymalnej powierzchni 0,4m2 każdy.

6. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB 
TERENU:

1) linie zabudowy:

a) maksymalne nieprzekraczalne – jak na rysunku planu,

b) pozostałe – zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki – 25%;

3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej działki – 50%;

4) intensywność zabudowy działki – minimalna: 0, maksymalna: 0,75;

5) wysokość zabudowy:

a) dla budynków gospodarczych i garaży wolnostojących – minimalna: nie ustala się, maksymalna: 5m,

b) dla pozostałej zabudowy – minimalna: nie ustala się, maksymalna: 11m (maksymalnie 2 kondygnacje 
nadziemne, dopuszcza się piwnice);

6) poziom posadzki parteru nad terenem przy głównym wejściu do budynku – maksymalnie – 0,5m;

7) forma zabudowy – wolnostojąca;

8) kształt dachu – dwuspadowy, z dopuszczeniem naczółków, o symetrycznych kątach nachylenia połaci 40-
45 stopni; dopuszcza się dachy dwuspadowe o symetrycznych kątach nachylenia połaci 22-25 stopni pod 
warunkiem zastosowania wysokiej ścianki kolankowej o wysokości: minimalnej – 0,8m, maksymalnej – 
1,8m;

9) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 640m2;

10) maksymalna łączna powierzchnia zabudowy budynkami gospodarczymi i garażami wolnostojącymi: 
60m2.

7. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI: zgodnie z § 5, ust. 2.

8. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY:

1) wprowadzenie zadrzewień w formie grup gatunków drzew i krzewów zgodnych z miejscowymi warunkami 
siedliskowymi;

2) obowiązuje dopuszczalny poziom hałasu w środowisku dla terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej.

9. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ: nie dotyczy.

10. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: nie dotyczy.
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11. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH 
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: nie ustala się.

12. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA 
W ICH UŻYTKOWANIU: dopuszcza się lokalizację bezpośrednio na granicy lub w odległości mniejszej niż 
3,0m od granicy działki budynków zwróconych ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych w stronę tej 
granicy.

13. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ:

1) dostępność drogowa – od sąsiadujących z terenami: ulicy, dróg wewnętrznych od sąsiadującej z terenem 
drogi wewnętrznej spoza granic planu oraz przez ustanowienie odpowiedniej służebności drogowej;

2) parkingi – do realizacji na terenie inwestycji, zgodnie z § 4;

3) zaopatrzenie w wodę – z sieci wodociągowej,

4) odprowadzenie ścieków – do kanalizacji sanitarnej; dopuszcza się przydomowe oczyszczalnie ścieków

5) zagospodarowanie wód opadowych – zagospodarowanie na terenie inwestycji lub do układu 
odwadniającego,

6) zaopatrzenie w energię elektryczną – zgodnie z przepisami odrębnymi,

7) zaopatrzenie w gaz – z sieci gazowej lub gaz ze zbiorników,

8) zaopatrzenie w ciepło – zgodnie z przepisami odrębnymi,

9) gospodarka odpadami – zgodnie z przepisami odrębnymi

14. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU: zakaz 
tymczasowego zagospodarowania.

15. STAWKA PROCENTOWA SŁUŻĄCA DO NALICZANIA OPŁATY Z TYTUŁU WZROSTU 
WARTOŚCI TERENU: 30%.

§ 13. KARTA TERENU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO WSI LUZINO (OBRĘB GEODEZYJNY LUZINO), GM. LUZINO 
W ZAKRESIE FRAGMENTU MIEJSCOWOŚCI LUZINO (DZIAŁKI: NR 117/4, NR 718/27 I NR 
94/36):

1. NUMER TERENU: 6.

2. POWIERZCHNIA: 0,16ha.

3. PRZEZNACZENIE TERENÓW: MN/U – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz 
zabudowy usługowej, bez ustalania proporcji pomiędzy funkcjami.

4. ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA 
ZGODNY Z PLANEM: dopuszcza się istniejące przeznaczenie (istniejącą prowadzoną działalność 
gospodarczą), w tym prowadzenie wszelkich robót budowlanych – w tym budowy nowych obiektów 
budowlanych – na istniejącej nieruchomości, dla którego dopuszcza się również:

a) odbudowy, rozbudowy, nadbudowy pod warunkiem dostosowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
do zasad, sposobów i terminów zagospodarowania określonych w karcie terenu,

b) remonty, przebudowy,

c) inne wynikające z istniejącego przeznaczenia zasady dotyczące infrastruktury technicznej w zakresie, 
o którym mowa w pkt 13.3-13.9 oraz zgodnie z przepisami odrębnymi.

5. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO:

1) stosuje się zasady zawarte w ust. 6, 8, 9;

2) zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykowanych płytowych elementów betonowych;

3) zakaz lokalizacji nośników reklamowych;
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4) dopuszcza się szyldy o maksymalnej powierzchni 0,4m2 każdy.

6. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB 
TERENU:

1) linie zabudowy:

a) maksymalne nieprzekraczalne – jak na rysunku planu,

b) pozostałe – zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki:

a) dla działek o powierzchni maksymalnej 400m2 – 90%,

b) dla działek o powierzchni powyżej 400m2 – 30%;

3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej działki:

a) dla działek o powierzchni maksymalnej 400m2 – 5%,

b) dla działek o powierzchni powyżej 400m2 – 50%;

4) intensywność zabudowy działki:

a) dla działek o powierzchni maksymalnej 400m2 – minimalna: 0, maksymalna: 2,7,

b) dla działek o powierzchni powyżej 400m2 – minimalna: 0, maksymalna: 0,9;

5) wysokość zabudowy:

a) dla budynków gospodarczych i garaży wolnostojących – minimalna: nie ustala się, maksymalna: 5m,

b) dla pozostałej zabudowy – minimalna: nie ustala się, maksymalna: 9m (maksymalnie 2 kondygnacje 
nadziemne, dopuszcza się piwnice);

6) poziom posadzki parteru nad terenem przy głównym wejściu do budynku – maksymalnie – 0,5m;

7) forma zabudowy: wolnostojąca;

8) kształt dachu – dwuspadowy, z dopuszczeniem naczółków, o symetrycznych kątach nachylenia połaci 40-
45 stopni; dopuszcza się dachy dwuspadowe o symetrycznych kątach nachylenia połaci 22-25 stopni pod 
warunkiem zastosowania wysokiej ścianki kolankowej o wysokości: minimalnej – 0,8m, maksymalnej – 
1,8m;

9) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych – nie ustala się;

10) maksymalna łączna powierzchnia zabudowy budynkami gospodarczymi i garażami wolnostojącymi: 
60m2;

11) pokrycie dachu – ustala się dachówkę ceramiczną lub inny materiał dachówkopodobny w kolorze 
grafitowym, ceglastym lub brązowym; dla dachów o kącie nachylenia połaci 22-25 stopni dopuszcza się 
ponadto stosowanie papy termozgrzewalnej;

12) kolorystyka elewacji – ustala się kolory jasne, pastelowe lub w kolorze cegły; dopuszcza się licowanie 
cegłą, deskowanie z wykluczeniem sidingu winylowego.

7. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI: zgodnie z § 5, ust. 2.

8. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY:

1) wprowadzenie zadrzewień w formie grup gatunków drzew i krzewów zgodnych z miejscowymi warunkami 
siedliskowymi;

2) obowiązuje dopuszczalny poziom hałasu w środowisku dla terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej.

9. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ:

1) strefy ochrony dóbr kultury – teren położony w obszarze historycznego układu ruralistycznego 
o wartościach historyczno-kulturowych;
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2) zasady kształtowania struktury przestrzennej – zgodnie z ust. 4, 5, 6;

3) zasady ochrony obiektów o wartościach kulturowych – istniejące budynki o wartościach historyczno-
kulturowych – oznaczone na rysunku planu – ochronie podlega historyczny charakter budynku w zakresie 
elementów chronionych, o których mowa w §2, pkt: 13, 14, 15.

10. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: nie dotyczy.

11. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH 
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: nie ustala się.

12. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA 
W ICH UŻYTKOWANIU: nie dopuszcza się lokalizacji nowej zabudowy (z wyjątkiem istniejącej zabudowy) 
na granicy lub w odległości mniejszej niż 3,0 m od granicy działki.

13. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ:

1) dostępność drogowa – od sąsiadującej z terenem drogi wewnętrznej spoza granic planu oraz przez 
ustanowienie odpowiedniej służebności drogowej;

2) parkingi – do realizacji na terenie inwestycji, zgodnie z § 4;

3) zaopatrzenie w wodę – z sieci wodociągowej,

4) odprowadzenie ścieków – do kanalizacji sanitarnej; dopuszcza się przydomowe oczyszczalnie ścieków

5) zagospodarowanie wód opadowych – zagospodarowanie na terenie inwestycji lub do układu 
odwadniającego,

6) zaopatrzenie w energię elektryczną – zgodnie z przepisami odrębnymi,

7) zaopatrzenie w gaz – z sieci gazowej lub gaz ze zbiorników,

8) zaopatrzenie w ciepło – zgodnie z przepisami odrębnymi,

9) gospodarka odpadami – zgodnie z przepisami odrębnymi

14. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU: do czasu 
realizacji kanalizacji sanitarnej dopuszcza się odprowadzanie ścieków do zbiorników bezodpływowych.

15. STAWKA PROCENTOWA SŁUŻĄCA DO NALICZANIA OPŁATY Z TYTUŁU WZROSTU 
WARTOŚCI TERENU: 30%.

§ 14. Załącznikami do niniejszej uchwały, stanowiącymi jej integralne części, są:

1) część graficzna – rysunki planu w skali 1:1000 (załączniki nr: 1A, 1B, 1C);

2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu (załącznik nr 2);

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania (załącznik nr 3).

§ 15. Zobowiązuje się Wójta Gminy Luzino 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 Luzino.
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§ 16. 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 XLV/501/2014

Rady Gminy Luzino

z dnia 15 października 2014 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU PLANU

Do projektu planu wyłożonego do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 
w dniach od 8 września 2014r. do 29 września 2014r. nie wpłynęły żadne uwagi.
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLV/501/2014

Rady Gminy Luzino

z dnia 15 października 2014 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI 
Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH 

GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA

W obszarze w/w planu miejscowego nie przewiduje się realizacji nowych układów drogowych i nowej 
infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy.
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