
UCHWAŁA NR VIII/379/14
RADY GMINY KOŚCIERZYNA

z dnia 11 września 2014 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części działek ozn. 
nr ewid.: 533 o pow. 0,04ha, 535 o pow. 4,10ha, 604 o pow. 2,82ha, 1149 o pow. 5,87ha, 1150 o pow. 
1,21ha i 1168 o pow. 0,50ha, położonych w obrębie ewidencyjnym Skorzewo, gmina Kościerzyna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. 
poz. 594) oraz art. 20, art. 15, art. 16, art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.) Rada Gminy Kościerzyna, po 
stwierdzeniu, że plan nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Kościerzyna uchwalonego uchwałą Nr VIII/295/2002 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 10 października 
2002 r., z poźn. zmianami (z 2004r. i 2013r.) uchwala, co następuje:

§ 1.  Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części działek ozn. nr 
ewid.: 533 o pow. 0,04ha, 535 o pow. 4,10ha, 604 o pow. 2,82ha, 1149 o pow. 5,87ha, 1150 o pow. 1,21ha 
i 1168 o pow. 0,50ha, położonych w obrębie ewidencyjnym Skorzewo, gmina Kościerzyna, zwaną dalej 
„planem”.

§ 2.  Plan obejmuje obszar w granicach określonych w uchwale nr VIII/274/13 Rady Gminy Kościerzyna 
z dnia 22 sierpnia 2013r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części działek ozn. nr ewid.: 533 o pow. 0,04ha, 535 o pow. 4,10ha, 
604 o pow. 2,82ha, 1149 o pow. 5,87ha, 1150 o pow. 1,21ha i 1168 o pow. 0,50ha, położonych w obrębie 
ewidencyjnym Skorzewo, gmina Kościerzyna.

§ 3. 1. Istniejące drenaże należy bezwzględnie zachować lub przełożyć zachowując spójność systemu 
drenażowego całego obszaru.

2. Wszelkie cieki oraz zbiorniki wodne podlegają ochronie, dopuszcza się konserwację

i udrożnienie cieków wodnych z zapewnieniem nienaruszalnego przepływu wód. Dopuszcza się regulację 
oraz skanalizowanie cieków wodnych z zapewnieniem spójności swobodnego przepływu wód dla całego 
systemu hydrologicznego i pod warunkiem uzyskania pozytywnych decyzji administracyjnych, zgodnie 
z przepisami szczegółowymi.

3. Należy zabezpieczyć odpływ wód opadowych w sposób chroniący teren przed erozją wodną oraz przed 
zaleganiem wód opadowych.

4. Istniejące i projektowane sieci infrastruktury technicznej należy przystosować do planowanego  
zagospodarowania.

5. Przy opracowywaniu projektów budowlanych należy uwzględnić istniejącą infrastrukturę techniczną, od 
której należy zachować odległości zgodne z obowiązującymi normami.
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6. Kolizje z istniejącymi sieciami infrastruktury technicznej należy przebudować lub dostosować do 
nowych warunków zabudowy.

7. Dopuszcza się rozbudowę, przebudowę oraz budowę nowych sieci, obiektów i urządzeń inżynierskich 
w każdym terenie. Przebieg i lokalizację sieci, obiektów i urządzeń inżynierskich należy podporządkować 
obowiązującym przepisom szczególnym.

8. Na całym obszarze planu wszelkie projektowane obiekty o wysokości równej i wyższej od 50m nad 
poziom terenu podlegają zgłoszeniu do Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych przed wydaniem 
decyzji o pozwoleniu na budowę.

9. Przez obszar, oznaczony na rysunku planu, przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna  średniego 
napięcia SN-15 kV, wzdłuż której obowiązuje pas ograniczeń o szerokości 14m (po 7m od osi linii).

10. Dopuszcza się sytuowanie budynku stacji transformatorowej bezpośrednio przy granicy działki.

11. Linie telekomunikacyjne w granicach planu należy projektować jako podziemne z rozprowadzeniem 
w terenach przeznaczonych pod ciągi komunikacyjne. Dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury 
telekomunikacyjnej na terenach przeznaczonych pod zabudowę.

12. Przy realizacji ustaleń planu należy zapewnić ochronę siedlisk i stanowisk chronionych gatunków, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony gatunkowej:

- dziko występujących roślin objętych ochroną,

- dziko występujących zwierząt objętych ochroną,

- dziko występujących grzybów objętych ochroną.

§ 4.  W granicach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyodrębniono 4 tereny o różnych 
funkcjach, wydzielone liniami rozgraniczającymi:

1) ZL,R – lasy i tereny rolnicze

a) Obowiązujące lub wiodące  funkcje zabudowy i zagospodarowania terenu:

- lasy,

- uprawy rolne i ogrodnicze – wyłącznie na gruntach rolnych,

- ochrona rzeźby terenu,

b) Dopuszczalne formy zabudowy i zagospodarowania terenu:

- budowle związane z gospodarką leśną,

- zalesienia,

- sieci i obiekty infrastruktury technicznej i drogowej.

2) Tereny komunikacji oraz infrastruktury technicznej:

a) KDD – teren drogi publicznej klasy dojazdowej

b) KDG – teren drogi publicznej klasy głównej

§ 5. 1. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE DLA TERENU O NR 1

1) PRZEZNACZNIE TERENU: KDD – teren drogi publicznej klasy dojazdowej

2) POWIERZCHNIA TERENU:

a) teren nr 1.KDD – 0,3900 ha,

3) USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO:

a) należy stosować zasady, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 4,

4) USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO:
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a) teren zlokalizowany jest w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 111 – „Subniecka 
Gdańska”; obowiązują wymagania w zakresie ochrony środowiska stawiane obszarom ochronnym 
GZWP; należy zastosować rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne gwarantujące 
zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem warstwy wodonośnej,

5) USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW 
ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ:

a) nie dotyczy,

6) USTALENIA DOTYCZĄCE WYMAGAŃ WYNIKAJĄCYCH Z POTRZEB  KSZTAŁTOWANIA 
PRZESTRZENI PUBLICZNYCH:

a) w liniach rozgraniczających dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury, wiat przystankowych 
i zieleni,

b) zakaz lokalizacji nośników reklam,

7) USTALENIA DOTYCZĄCE PARAMETRÓW I WSKAŹNIKÓW KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY 
ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

a) jedna jezdnia z dwoma pasami ruchu,

b) szerokość w liniach rozgraniczających: min. 10,0 m  oraz według rysunku planu,

c) szerokość jezdni: min. 5,5m,

d) dopuszcza się lokalne zawężenia parametrów zewnętrznych drogi wymienionych w lit. b w zależności od 
lokalnych warunków,

e) w liniach rozgraniczających drogi dopuszcza się lokalizowanie wszelkich rodzajów infrastruktury 
technicznej,

f) istniejące i projektowane sieci infrastruktury technicznej należy przystosować do planowanego  
zagospodarowania,

g) kolizje z istniejącymi sieciami infrastruktury technicznej należy przebudować lub dostosować do 
nowych warunków zabudowy,

8) USTALENIA DOTYCZĄCE GRANIC I SPOSOBÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB 
OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH 
PRZEPISÓW:

a) nie dotyczy,

9) USTALENIA DOTYCZĄCE SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD I WARUNKÓW SCALANIA I PODZIAŁU 
NIERUCHOMOŚCI:

a) nie określa się,

10) USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW 
KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:

a) lokalizacja sieci i urządzeń infrastruktury technicznej – zgodnie z obowiązującymi przepisami,

b) odprowadzenie wód opadowych: zgodnie z przepisami odrębnymi,

11) USTALENIA DOTYCZĄCE SPOSOBÓW I TERMINÓW TYMCZASOWEGO 
ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZENIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW:

a) nie określa się,

12) USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY 
I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, A TAKŻE OBSZARÓW WYMAGAJĄCYCH 
PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKULTYWACJI:

a) nie dotyczy,
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13) USTALENIA DOTYCZĄCE STAWEK PROCENTOWYCH STANOWIĄCYCH PODSTAWĘ DO 
OKREŚLENIA OPŁATY, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 4 USTAWY O PLANOWANIU 
I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM:

a) 0%

2. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE DLA TERENU O NR 2

1) PRZEZNACZNIE TERENU KDG – teren drogi publicznej klasy głównej

2) POWIERZCHNIA TERENU:

a) teren nr 2.KDG – 0,0340 ha

3) USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO:

a) należy stosować zasady, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 4,

4) USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO:

a) teren zlokalizowany jest w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 111 – „Subniecka 
Gdańska”; obowiązują wymagania w zakresie ochrony środowiska stawiane obszarom ochronnym 
GZWP; należy zastosować rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne gwarantujące 
zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem warstwy wodonośnej,

5) USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW 
ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ:

a) nie dotyczy,

6) USTALENIA DOTYCZĄCE WYMAGAŃ WYNIKAJĄCYCH Z POTRZEB  KSZTAŁTOWANIA 
PRZESTRZENI PUBLICZNYCH:

a) zakaz lokalizacji nośników reklam,

7) USTALENIA DOTYCZĄCE PARAMETRÓW I WSKAŹNIKÓW KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY 
ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

a) teren 2.KDG obejmuje fragment pasa drogowego wraz ze zjazdem na drogę gminną,

b) szerokość w liniach rozgraniczających: do 7,0 m według rysunku planu,

c) istniejące w granicach terenu sieci infrastruktury technicznej niezwiązane z gospodarką drogową – do 
przełożenia,

8) USTALENIA DOTYCZĄCE GRANIC I SPOSOBÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB 
OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH 
PRZEPISÓW:

a) nie dotyczy,

9) USTALENIA DOTYCZĄCE SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD I WARUNKÓW SCALANIA I PODZIAŁU 
NIERUCHOMOŚCI:

a) nie określa się,

10) USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW 
KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:

a) lokalizacja sieci i urządzeń infrastruktury technicznej – zgodnie z obowiązującymi przepisami,

b) odprowadzenie wód opadowych: zgodnie z przepisami odrębnymi,

11) USTALENIA DOTYCZĄCE SPOSOBÓW I TERMINÓW TYMCZASOWEGO 
ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZENIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW:

a) nie określa się,
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12) USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY 
I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, A TAKŻE OBSZARÓW WYMAGAJĄCYCH 
PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKULTYWACJI:

a) nie dotyczy,

13) USTALENIA DOTYCZĄCE STAWEK PROCENTOWYCH STANOWIĄCYCH PODSTAWĘ DO 
OKREŚLENIA OPŁATY, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 4 USTAWY O PLANOWANIU 
I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM:

a) 0%,

3. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE DLA TERENÓW O NR 3 i 4

1) PRZEZNACZNIE TERENU ZL,R – lasy i tereny rolnicze

2) POWIERZCHNIA TERENU:

a) teren nr 3.ZL,R – 0,0868 ha,

b) teren nr 4.ZL,R – 0,1714ha,

3) USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO:

a) należy stosować zasady, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 4,

b) zakaz lokalizacji nośników reklam,

4) USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO:

a) teren zlokalizowany jest w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 111 – „Subniecka 
Gdańska”; obowiązują wymagania w zakresie ochrony środowiska stawiane obszarom ochronnym 
GZWP; należy zastosować rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne gwarantujące 
zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem warstwy wodonośnej,

5) USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW 
ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ:

a) nie dotyczy,

6) USTALENIA DOTYCZĄCE WYMAGAŃ WYNIKAJĄCYCH Z POTRZEB  KSZTAŁTOWANIA 
PRZESTRZENI PUBLICZNYCH:

a) nie dotyczy,

7) USTALENIA DOTYCZĄCE PARAMETRÓW I WSKAŹNIKÓW KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY 
ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

a) linie zabudowy: nie dotyczy,

b) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu: nie dotyczy,

c) pow. biologicznie czynna: nie dotyczy,

d) wysokość zabudowy: nie dotyczy,

e) geometria dachu: nie dotyczy,

8) USTALENIA DOTYCZĄCE GRANIC I SPOSOBÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB 
OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH 
PRZEPISÓW:

a) nie dotyczy,

9) USTALENIA DOTYCZĄCE SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD I WARUNKÓW SCALANIA I PODZIAŁU 
NIERUCHOMOŚCI:

a) nie określa się,
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10) USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW 
KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:

a) dojazd z drogi gminnej klasy dojazdowej,

b) woda: nie dotyczy,

c) ścieki sanitarne: nie dotyczy,

d) ścieki  deszczowe: nie dotyczy,

e) ogrzewanie: nie dotyczy,

f) energia elektryczna: nie dotyczy,

g) telekomunikacja: nie dotyczy,

h) gaz: nie dotyczy,

i) utylizacja odpadów stałych: nie dotyczy,

11) USTALENIA DOTYCZĄCE SPOSOBÓW I TERMINÓW TYMCZASOWEGO 
ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZENIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW:

a) nie określa się,

12) USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY 
I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, A TAKŻE OBSZARÓW WYMAGAJĄCYCH 
PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKULTYWACJI:

a) nie dotyczy,

13) USTALENIA DOTYCZĄCE STAWEK PROCENTOWYCH STANOWIĄCYCH PODSTAWĘ DO 
OKREŚLENIA OPŁATY, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 4 USTAWY O PLANOWANIU 
I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM:

a) 0%.

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

1) część graficzna – rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1:500 (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 technicznej, 
które należą do zadań własnych Gminy oraz zasadach ich finansowania (załącznik nr 3).

§ 7.  Traci  moc, w granicach objętych niniejszym planem, miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego zatwierdzony uchwałą Nr III/316/06 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 28 kwietnia 2006 r. 
(Dz. Urz. Woj. Pom. z 2006 r., nr 97, poz. 2006).

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

 

 Przewodniczący Rady 
Gminy

mgr. inż. Zygmunt Szulist
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Autorzy planu:

Skala

mgr inż. arch. Ewa Pieńkowska,  nr rej. w POIU G -234/2007
mgr inż. arch. Magda Rosenbajger-Chojnowska, nr rej. w POIU G -235/2007

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr..............................
Rady Gminy Kościerzyna z dnia ........................................

Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

położonych w obrębie ewidencyjnym Skorzewo, gmina Kościerzyna

części działek ozn. nr ewid.: 533 o pow. 0,04ha, 535 o pow. 4,10ha,
604 o pow. 2,82ha, 1149 o pow. 5,87ha, 1150 o pow. 1,21ha i 1168 o pow. 0,50ha

skala 1:25000

zatwierdzonego uchwałą  Nr VIII/295/2002 RG Kościerzyna 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kościerzyna

Wyrys ze Studium Uwarunkowan i Kierunków

z 10.10.2002 r., z późn. zmianami (z 2004r. i 2013r.)

teren objęty zmianą planu miejscowego

osnowa ekologiczna gminy; elementy krajowe

źródła promieniowanie niejonizującego

Strefy funkcjonalno - przestrzenne:
BI - strefa osadnictwa wiejskiego i umiarkowanego
rozwoju turystyki; obszar północno-zachodni

nowe tereny rozwojowe - wielofunkcyjne

lasy

(linie ee wysokich napięć)

główne drogi - źródła zanieczyszczeń atmosfery i hałasu

grunty rolne z rozproszoną zabudową zagrodową

perspektywiczne rezerwy terenowe pod nowe funkcje
postulowane sporządzenie mpzp
obszar postulowany do zorganizowanej działalności
inwestycyjnej
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/379/14

Rady Gminy Kościerzyna

z dnia 11 września 2014 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag
wniesionych do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

części działek ozn. nr ewid.: 533 o pow. 0,04ha, 535 o pow. 4,10ha, 604 o pow. 2,82ha, 1149 o pow. 5,87ha, 
1150 o pow. 1,21ha i 1168 o pow. 0,50ha, położonych w obrębie ewidencyjnym Skorzewo, gmina 

Kościerzyna

W trakcie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu w dniach od 07.07.2014 r. do 04.08.2014 r. 
oraz w terminie wyznaczonym do składania uwag, tj. do dnia 26.08.2014 r., uwag nie wniesiono.
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/379/14

Rady Gminy Kościerzyna

z dnia 11 września 2014 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania – do zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części działek ozn. nr ewid.: 533 o pow. 0,04ha, 535 o pow. 4,10ha, 604 o pow. 2,82ha, 1149 o pow. 5,87ha, 

1150 o pow. 1,21ha i 1168 o pow. 0,50ha, położonych w obrębie ewidencyjnym Skorzewo, gmina 
Kościerzyna

Finansowanie infrastruktury technicznej gmina realizuje w oparciu o budżet uchwalany każdego roku,  
określający wysokość i przedmiot finansowania. Współfinansowanie może odbywać się z wykorzystaniem 
środków zewnętrznych, np. dotacje unijne, dotacje samorządu województwa, dotacje i pożyczki z funduszy 
celowych.
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