
Dziennik UrzCdowy

Województwa Pomorskiego Nr 36 — 2495 —

Zał>cznik nr 7

do Uchwały Nr XXV/228/2008

Rady Gminy Luzino 

z dnia 5 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla zmiany sposobu ucytkowania gazoci>gu 

Wredniego ciWnienia DN 100 na gazoci>g wysokiego ciWnie-

nia przebiegaj>cego przez teren działek nr: 1438 w obrCbie 

geodezyjnym Luzino, 164, 285/4, 286/2 i 91/2 w obrCbie geo-

dezyjnym Zelewo, 561, 130, 128, 71, 64, 63 i 711 w obrCbie 

geodezyjnym KCbłowo, gmina Luzino.

RozstrzygniCcia o sposobie rozpatrzenia uwag do pro-

jektu planu

Do projektu planu nie wpłynCły uwagi w trybie art. 17 pkt 

11 i art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 

póan. zmianami).

Zał>cznik nr 8

do Uchwały Nr XXV/228/2008

Rady Gminy Luzino 

z dnia 5 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla zmiany sposobu ucytkowania gazoci>gu 

Wredniego ciWnienia DN 100 na gazoci>g wysokiego ciWnie-

nia przebiegaj>cego przez teren działek nr: 1438 w obrCbie 

geodezyjnym Luzino, 164, 285/4, 286/2 i 91/2 w obrCbie geo-

dezyjnym Zelewo, 561, 130, 128, 71, 64, 63 i 711 w obrCbie 

geodezyjnym KCbłowo, gmina Luzino.

RozstrzygniCcia o sposobie realizacji zapisanych 

w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które nalec> do zadaM własnych gminy oraz zasadach 

ich fi nansowania.

Uchwalenie w/w mpzp nie wi>ce siC z koniecznoWci> realizacji 

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej nalec>cych do 

zadaM własnych gminy. 
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UCHWAŁA Nr XX/190/2008

Rady Gminy Zblewo

z dnia 6 listopada 2008 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Pinczyn, 

działka nr 639, gmina Zblewo.

  Na podstawie art. 20, w zwi>zku z art. 3, ust. 1, art. 15, 

art. 17, art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym, (Dz. U. z 2003 r. nr 80 

poz. 717 z póan. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz>dzie gminnym (t.j. Dz. 

U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póan. zm.), na wniosek Wójta 

Gminy Zblewo, Rada Gminy Zblewo uchwala, co nastCpuje:

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

  Uchwala siC zmianC miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla fragmentu wsi Pinczyn, działka nr 639, 

gmina Zblewo.

§ 2

  Zmiana planu obejmuje fragment wsi Pinczyn, działka 

nr 639, w granicach okreWlonych na rysunku planu stanowi>-

cym zał>cznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Przedmiotem planu jest ustalenie przeznaczenia terenów 

na okreWlone cele oraz ustalenie zasad ich zagospodaro-

wania i zabudowy, przyjmuj>ce ład przestrzenny i zrówno-

wacony rozwój za podstawC tych ustaleM.

2. Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego składaj> siC z:

1) czCWci tekstowej ogólnej zawartej w Rozdziale II niniej-

szej uchwały – Ustalenia ogólne

2) czCWci tekstowej szczegółowej zawartej w Rozdziale III 

niniejszej uchwały – Ustalenia szczegółowe

3) czCWci grafi cznej w formie rysunku planu stanowi>cego 

zał>cznik Nr 1 do niniejszej uchwały – rysunek planu w 

skali 1:1000

3. Oznaczenia grafi czne na rysunku planu stanowi> integraln> 

czCWć planu w zakresie okreWlonym jako ustalenia planu. 

Pozostałe oznaczenia maj> charakter informacyjny.

Rozdział II
Ustalenia ogólne

§ 4

  Ustala siC nastCpuj>ce defi nicje ucytych pojCć w ustale-

niach planu:

1) Strefa funkcyjna – fragment obszaru objCtego granicami 

opracowania planu, ograniczony liniami rozgraniczaj>cy-

mi, charakteryzuj>cy siC okreWlon> funkcj> i jednolitymi 

zasadami zagospodarowania oraz oznaczony własnym 

symbolem literowo-cyfrowym.

2) Karta terenu – zapis słowny ustaleM szczegółowych 

planu dla jednej lub kilku stref funkcyjnych

3) Powierzchnia biologicznie czynna – czCWć terenu działki 

lub strefy okreWlona w %, pokryta roWlinnoWci> lub wo-

dami powierzchniowymi

4) Linia zabudowy – linia oznaczona na rysunku planu, 

oznaczaj>ca nieprzekraczaln> liniC lokalizacji Wcian 

zewnCtrznych budynków. Linie te nie dotycz> wykuszy, 

balkonów, ryzalitów, schodów wejWciowych, podestów 

itp., które mog> być wysuniCte przed liniC zabudowy do 

1,5 m, chyba ce ustalenia szczegółowe planu stanowi> 

inaczej.

5) Powierzchnia zabudowy – maksymalna dopuszczalna 

wielkoWć powierzchni zabudowy okreWlona w % wyraca-

j>ca stosunek powierzchni wszystkich budynków (mie-

rzona po obrysie Wcian zewnCtrznych) zlokalizowanych 

na działce lub w obrCbie strefy funkcyjnej do powierzchni 

tej działki lub strefy funkcyjnej.

6) WysokoWć zabudowy – dopuszczalna lub obowi>zuj>ca 

wysokoWć zabudowy budynku mierzona od powierzchni 
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terenu w rejonie wejWcia głównego do najwycszego 

punktu kalenicy lub stropodachu (nie dotyczy masztów, 

anten, kominów, attyk, murów ogniowych, dominant 

architektonicznych o kubaturze stanowi>cej max 15% 

kubatury).

7) Zabudowa o funkcji wiod>cej – zabudowa o funkcji zgod-

nej z przeznaczeniem terenu okreWlonym dla danej strefy 

funkcyjnej wg klasyfi kacji w punkcie 3.0. § 5 niniejszej 

uchwały.

8) Zabudowa o funkcji towarzysz>cej – zabudowa o funkcji 

uzupełniaj>cej, towarzysz>ca zabudowie wiod>cej, wg 

klasyfi kacji w punkcie 3.0. § 5 niniejszej uchwały.

9) Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostoj>ca 

–1 budynek mieszkalny jednorodzinny o max. liczbie 

lokali do 2 lokali mieszkalnych w jednym budynku, z 

dopuszczeniem funkcji towarzysz>cej.

10) Zabudowa usługowa – działalnoWć Wwiadczona poza 

działalnoWci> rzemieWlnicz>, produkcyjn>, transportow> 

z zakresu: handlu, gastronomi, hotelarstwa itp.

11) Dachy dwuspadowe – dachy składaj>ce siC z kilku 

dwuspadowych połaci o takich samych spadkach, które 

zajmuj> powierzchniC minimum 70% powierzchni rzutu 

budynku (zapis o stosowaniu dachów dwuspadowych 

nie dotyczy wykuszy, lukarn, werand, tarasów itp.)

12) Pas techniczny – wydzielony pas terenu biegn>cy rów-

nolegle do istniej>cych lub projektowanych dróg, do ist-

niej>cych lub projektowanych tras sieci magistralnych. 

Pas techniczny moce być wł>czony do istniej>cego 

pasa drogowego. Pas techniczny moce być równiec 
przeznaczony dla przebiegu infrastruktury technicznej, 

drogowej, ci>gów pieszych, chodników itp.

13) Przepisy szczegółowe – nalecy przez to rozumieć 
obowi>zuj>ce przepisy prawne ustaw wraz z aktami 

wykonawczymi do tych ustaw przywołane w ustale-

niach szczegółowych planu. W przypadku uchylenia 

lub zmiany przepisu szczegółowego w planie miejsco-

wym obowi>zuje przepis przywołany w ustaleniach 

szczegółowych.

14) Infrastruktura techniczna i drogowa – nalecy przez 

to rozumieć infrastrukturC publiczn> i niepubliczn> 

z zakresu dróg, Wciecek rowerowych, chodników, 

ciagów pieszo – jezdnych oraz uzbrojenie terenu w 

sieci kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, 

wodoci>gow>, gazoci>g, linie elektroenergetyczne i 

teletechniczne itp. (z wykluczeniem masztów telefonii 

komórkowej oraz wiatraków wytwarzaj>cych pr>d).

15) Istniej>ca zabudowa o funkcjach innych nic ustaleniach 

planu – nalecy przez to rozumieć zabudowC legaln>, 

wzniesion> zgodnie z obowi>zuj>cym prawem.

16) Usługi nieuci>cliwe – usługi zwi>zane z zawodami 

właWcicieli (ksiCgowy, prawnik, architekt, lekarz) oraz 

handlem, gastronomi>, usługami zdrowia itp. pod wa-

runkiem zachowania max. powierzchni ucytkowej usług 

100m2. Wykluczone usługi zwi>zane z rzemiosłem 

samochodowym, warsztatami Wlusarskimi, mecha-

nicznymi, lakierniczymi itp. powoduj>ce jakiekolwiek 

emisje do Wrodowiska w zakresie hałasu, zapachu, 

promieniowania elektromagnetycznego, gazów, pyłów, 

odpadów i innych zanieczyszczeM.

17) Rzemiosło – zawodowe wykonywanie działalnoWci 

gospodarczej przez osobC fi zyczn>, z udziałem kwali-

fi kowanej pracy własnej, w imieniu własnym tej osoby i 

na jej rachunek, przy zatrudnieniu do 50 pracowników 

– zwan> rzemieWlnikiem.

 Rzemiosłem jest równiec zawodowe wykonywanie 

działalnoWci gospodarczej przez wspólników spółki 

cywilnej osób fi zycznych, z udziałem kwalifi kowanej 

pracy własnej, w imieniu własnym tych wspólników i  na 

ich rachunek, zatrudniaj>cych do 50 pracowników.

 Do rzemiosła nie zalicza siC działalnoWci: handlowej, 

gastronomicznej, transportowej, usług hotelarskich, 

usług Wwiadczonych w wykonywaniu wolnych zawo-

dów, usług leczniczych oraz działalnoWci wytwórczej 

i usługowej artystów, plastyków i fotografi ków.

 (wg. Ustawy o rzemioWle z dnia 22 marca 1989 r., 

art. 2, Dz. U.02.112.979 ze zm.).

§ 5

1. Ustala siC podział terenu objCtego granicami planu na 

poszczególne strefy funkcyjne oddzielone liniami rozgra-

niczaj>cymi, wyznaczaj>cymi tereny o rócnych funkcjach 

lub rócnych zasadach zagospodarowania terenu.

2. Strefy funkcyjne oznacza siC symbolami cyfrowo-literowymi, 

okreWlaj>cymi w kolejnoWci:

1) Tereny komunikacji i pasów technicznych

a) symbol pierwszy – cyfry arabskie (z kropk>) oznacza-

j>ce kolejny numer terenu komunikacji wydzielonego 

liniami rozgraniczaj>cymi. Kacdy numer poprzedza 

cyfra 0 (bez kropki)

b) symbol drugi – duce litery alfabetu (bez kropki) okre-

Wlaj>ce klasyfi kacjC terenu komunikacji

2) Pozostałe tereny funkcyjne

a) symbol pierwszy – cyfry arabskie (z kropk>) ozna-

czaj>ce kolejny numer terenu wydzielonego liniami 

rozgraniczaj>cymi.

b) symbol drugi – duce litery alfabetu (bez kropki) okre-

Wlaj>ce rodzaj funkcji terenu.

3. Dla obszaru objCtego planem okreWla siC nastCpuj>ce 

ustalenia ogólne dla poszczególnych grup funkcji.

 Funkcje okreWlone w ustaleniach szczegółowych, inne nic 
w ustaleniach ogólnych, s> obowi>zuj>ce.

1) MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

a) Obowi>zuj>ce lub wiod>ce funkcje i obiekty oraz 

formy ucytkowania i zagospodarowania terenu:

— zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnosto-

j>ca.

b) Dopuszczalne formy zabudowy i zagospodarowania 

terenu:

— w 1 budynku dopuszcza siC lokalizacjC do dwóch 

lokali mieszkalnych

— lokalizacja zabudowy towarzysz>cej i gospodar-

czej – garace, wiaty, altany w formie wolnostoj>-

cych lub zespolonych obiektów budowlanych

— lokalizacja obiektów małej architektury i budowli 

zwi>zanych z zagospodarowaniem terenu

— lokalizacja dróg wewnCtrznych

— lokalizacja usług nieuci>cliwych o powierzchni 

ucytkowej do 100m2

— lokalizacja urz>dzeM i obiektów infrastruktury 

technicznej i drogowej

c) Wykluczone formy zabudowy i zagospodarowania 

terenu:

  — lokalizacja garacy w piwnicach

  — lokalizacja masztów telefonii komórkowej

  — lokalizacja wiatraków wytwarzaj>cych pr>d

2) MN,U,P – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-

nej, usług i rzemiosła
a) Obowi>zuj>ce lub wiod>ce funkcje i obiekty oraz 

formy ucytkowania i zagospodarowania terenu:

— zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnosto-

j>ca

— zabudowa usługowa

— rzemiosło
b) Dopuszczalne formy zabudowy i zagospodarowania 

terenu:
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— lokalizacja zabudowy towarzysz>cej i gospodar-

czej – garace, wiaty, altany w formie wolnostoj>-

cych lub zespolonych obiektów budowlanych

— lokalizacja obiektów małej architektury i budowli 

zwi>zanych z zagospodarowaniem terenu

— lokalizacja dróg wewnCtrznych

— lokalizacja urz>dzeM i obiektów infrastruktury 

technicznej i drogowej

— obiekty słuc>ce reklamie z zachowaniem wymo-

gów przepisów odrCbnych,

c) Wykluczone formy zabudowy i zagospodarowania 

terenu:

— lokalizacja garacy w piwnicach

— lokalizacja masztów telefonii komórkowej

— lokalizacja wiatraków wytwarzaj>cych pr>d

2) Tereny komunikacji, ci>gów pieszo-jezdnych, oraz infra-

struktury technicznej:

  PT – teren pasa technicznego

§ 6

1. Ustalenia planu odnosz> siC do nowych podziałów geo-

dezyjnych, do inwestycji noworealizowanych, do zmian 

wprowadzanych drog> rozbudów i przebudów oraz do 

zmian przeznaczenia terenów i obiektów, chyba ce usta-

lenia szczegółowe stanowi> inaczej.

2. Istniej>ca zabudowa o gabarytach oraz tereny o funkcji 

i zagospodarowaniu niezgodnych z ustaleniami planu 

mog> być ucytkowane i poddawane remontom do czasu 

realizacji zamierzeM zgodnych z planem, chyba ce ustalenia 

szczegółowe stanowi> inaczej. Dotyczy to tylko obiektów 

i budynków wzniesionych legalnie, zgodnie z obowi>zuj>-

cym prawem.

3. Zakres uci>cliwoWci dla Wrodowiska prowadzonej działal-

noWci musi być ograniczony do granic obszaru, dla którego 

inwestor posiada tytuł prawny.

Rozdział III
Ustalenia szczegółowe

§ 7

  W granicach miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego zostały wyodrCbnione 4 strefy funkcyjne, ujCte w 

3 kartach terenu.

1. KARTA TERENU Nr  1 wie  Pinczyn 11/740-12-05/PP

2. PRZEZNACZNIE TERENU 

MN tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj cej

3. Nr STREFY 1.MN
POWIERZCHNIA 0,30 ha 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTA TOWANIA ADU PRZESTRZENNEGO
Dzia ania inwestycyjne realizowa w sposób identyfikuj cy przestrze  poprzez kszta towanie zabudowy okre lone szczegó owo
w pkt. 8.

ZASADY OCHRONY RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO
5.1 Wszelkie cieki, oczka oraz zbiorniki wodne podlegaj  ochronie, konserwacji i udro nieniu z zapewnieniem nienaruszalnego

przep ywu wód.

5.2 Nale y zapewni  spójny system gospodarki wodami gruntowymi i powierzchniowymi (np. wykonanie drena u, melioracji, itp.) bior c
pod uwag  uwarunkowania terenów przyleg ych. 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.

5.3 Nale y zabezpieczy  odp yw wód opadowych w sposób chroni cy teren przed erozj  wodn  oraz przed zaleganiem wód
opadowych.

5.4 Utrzyma  minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – 30% 

5.

5.5 Wszelkie prace budowlane nale y tak prowadzi , aby zminimalizowa ujemne skutki realizacji inwestycji; nale y ograniczy
wykonywanie budowlanych prac ziemnych jedynie do terenu lokalizacji poszczególnych budynków, dróg dojazdowych do nich
prowadz cych oraz realizacji obiektów infrastruktury technicznej.

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ CZESNEJ
Elementy dziedzictwa kulturowego nie wyst puj .

7. WYMAGANIA WYNIKAJ CE Z POTRZEB  KSZTA TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
Dopuszcza si  lokalizacj  obiektów i urz dze  oraz wydzielanie terenów o funkcji publicznej z zakresu infrastruktury technicznej
i drogowej oraz ogólnodost pnej zieleni urz dzonej i zbiorników  retencyjnych.

8. PARAMETRY I WSKA NIKI KSZTA TOWANIA ZABUDOWY
  8.1 Ilo  kondygnacji,

wysoko  dla zabudowy:
Max. 2 kondygnacje nadziemne (ostatnia w formie poddasza u ytkowego), max. 1 kondygnacja
podziemna, Max. wysoko  zabudowy 10m od poziomu terenu do kalenicy, max. wysoko  posadzki
parteru do 0,6 m od poziomu terenu przy wej ciu do budynku.

  8.2 Pow. zabudowy: Do 30% pow. pokrycia dzia ki.

  8.3 Dachy : Dachy dwuspadowe symetryczne. K t nachylenia po aci dachowej 30˚÷45˚ dla zabudowy wiod cej,
dach musi posiada  kalenic ; rodzaju dachu dla zabudowy towarzysz cej nie okre la si .

Pokrycie dachówk  lub blachodachówk w kolorze ceramiki, br zu, grafitu. Dla zabudowy
towarzysz cej dodatkowo dopuszcza si  pokrycie z papy w kolorze czarnym, br zowym i kolorze
terakota.

  8.4 Kszta towanie formy
architektonicznej:

Dopuszcza si stosowanie dowolnych form architektonicznych, pod warunkiem zachowania spójno ci
w obr bie jednej dzia ki lub strefy. Dopuszcza si  tynk, ceg  i drewno. Zakaz stosowania sidingu.
Kolorystyka elewacji w odcieniach ciep ych pasteli b d  nawi zuj ca do koloru ceg y lub drewna.

  8.5 Zabudowa towarzysz ca: Dopuszcza si  zabudow  towarzysz c  (gara e, budynki gospodarcze), zespolon  z budynkiem
mieszkalnym lub wolnostoj c  o wysoko ci do 6m od poziomu terenu. Dla ca ego zespo u w obr bie
jednej posesji obowi zuje jednolite pokrycie, kolorystyka oraz materia y.

8.6 Ma a architektura: Dopuszcza si  realizacj  obiektów ma ej architektury zwi zanej z funkcj  wiod c .

  8.7 Linie zabudowy: Nale y zachowa  nieprzekraczalne linie zabudowy – wg rysunku planu.

9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ CYCH OCHRONIE,
USTALONYCH NA PODSTAWIE ODR BNYCH PRZEPISÓW

Tereny lub obiekty podlegaj ce ochronie na podstawie odr bnych zapisów nie wyst puj .

10. SZCZEGÓ OWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIA U NIERUCHOMO CI
10.1 Dopuszcza si  podzia terenu na dzia ki budowlane z zachowaniem minimalnej powierzchni dzia ki –900 m

2
 (nie dotyczy dzia ek dla 

lokalizacji urz dze  i obiektów zwi zanych z infrastruktur  techniczn ).

10.2 Dopuszcza si  scalanie dzia ek
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11. SZCZEGÓ OWE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW
11.1 W obr bie strefy nale y wprowadzi  ziele  wysok  ozdobn , z zastosowaniem gatunków rodzimych np. wierzba, osika, sosna, lipa,

kasztan, brzoza, klon, d b, grab, g óg, itp. w liczbie minimum 1 drzewo na 300m
2
 powierzchni dzia ki.

11.2 Zakaz lokalizowania masztów telefonii komórkowej oraz wiatraków wytwarzaj cych pr d.

12. KOMUNIKACJA
12.1 Dojazd z istniej cej drogi dojazdowej gminnej.

12.2 Miejsca postojowe zapewni  na w asnej dzia ce w ilo ci:

- 2 miejsca postojowe/ 1 budynek wiod cy ( za miejsce postojowe uznaje si  te  gara ).

INFRASTRUKTURA
Woda: Z wodoci gu wiejskiego.

cieki sanitarne Dopuszcza si stosowanie zbiorników bezodp ywowych wy cznie tylko jako tymczasowe rozwi zanie z 
zakresu gospodarki ciekowej, przy czym na gminie spoczywa obowi zek skutecznego wyegzekwowania
szczelno ci zbiorników i zapewnienia okresowego odbioru cieków i dowozu ich do oczyszczalni przez
komunalne specjalistyczne przedsi biorstwo. Po wybudowaniu zbiorczej kanalizacji sanitarnej wszystkie
obiekty nale y obowi zkowo pod czy  do sieci, a zbiorniki bezwzgl dnie zlikwidowa . Nie dopuszcza
si  funkcjonowania równocze nie kanalizacji sanitarnej i zbiorników bezodp ywowych.

cieki  deszczowe : 1) Powierzchniowe odprowadzenie wód deszczowych dopuszczane jest dla powierzchni dachowych
ekologicznych oraz terenów nieutwardzonych.

2) Wody opadowe z powierzchni utwardzonych (drogi, parkingi, place manewrowe) nale y podczy ci  w 
stopniu zapewniaj cym spe nienie wymaga  okre lonych w obowi zuj cych przepisach odprowadzaj c
je do pobliskich cieków powierzchniowych, systemu kanalizacji deszczowej, do ów ch onnych lub
zbiorników retencyjnych

Ogrzewanie: Systemem indywidualnym w oparciu o nieemisyjne lub niskoemisyjne ród a ciep a. Zaleca si
stosowanie odnawialnych róde  energii.

13.

Energetyka: Z sieci energetycznej.
Utylizacja odpadów sta ych: Wywóz przez specjalistyczne przedsi biorstwa na wysypisko mieci, z którego korzysta gmina.

Zaleca si  prowadzenie szczególnej selekcji odpadów, w celu umo liwiania ich prawid owego
unieszkodliwiania i odzyskiwania surowców wtórnych.

14. SPOSÓB TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ DZANIA I U YTKOWANIA
Do czasu zmiany przeznaczenia terenu wynikaj cego z realizacji ustale  planu obszar u ytkowa  w sposób dotychczasowy.

15. STAWKA PROCENTOWA
20%

16. INNE USTALENIA
Nale y zapewni  dost p dla ludno ci z obszaru opracowania awaryjne ród a nieska onej wody pitnej oraz jej zapas w ilo ciach co
najmniej minimalnych, przewidzianych dla okresu ograniczonych dostaw.

1. KARTA TERENU Nr  2 wie  Pinczyn 11/740-12-05/PP

2. PRZEZNACZNIE TERENU 

MN,U,P tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj cej, us ug i rzemios a

3. Nr STREFY 2.MN,U,P
POWIERZCHNIA 0,34 ha 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTA TOWANIA ADU PRZESTRZENNEGO
Dzia ania inwestycyjne realizowa w sposób identyfikuj cy przestrze  poprzez kszta towanie zabudowy okre lone szczegó owo
w pkt. 8.

ZASADY OCHRONY RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO
5.1 Wszelkie cieki, oczka oraz zbiorniki wodne podlegaj  ochronie, konserwacji i udro nieniu z zapewnieniem nienaruszalnego

przep ywu wód.

5.2 Nale y zapewni  spójny system gospodarki wodami gruntowymi i powierzchniowymi (np. wykonanie drena u, melioracji, itp.) bior c
pod uwag  uwarunkowania terenów przyleg ych. 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.

5.3 Nale y zabezpieczy  odp yw wód opadowych w sposób chroni cy teren przed erozj  wodn  oraz przed zaleganiem wód
opadowych.

5.4 Utrzyma  minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – 30% 

5.

5.5 Wszelkie prace budowlane nale y tak prowadzi , aby zminimalizowa  ujemne skutki realizacji inwestycji; nale y ograniczy
wykonywanie budowlanych prac ziemnych jedynie do terenu lokalizacji poszczególnych budynków, dróg dojazdowych do nich
prowadz cych oraz realizacji obiektów infrastruktury technicznej.

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ CZESNEJ
Elementy dziedzictwa kulturowego nie wyst puj .

7. WYMAGANIA WYNIKAJ CE Z POTRZEB  KSZTA TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
Dopuszcza si  lokalizacj  obiektów i urz dze  oraz wydzielanie terenów o funkcji publicznej z zakresu infrastruktury technicznej
i drogowej oraz ogólnodost pnej zieleni urz dzonej i zbiorników  retencyjnych.

8. PARAMETRY I WSKA NIKI KSZTA TOWANIA ZABUDOWY
  8.1 Ilo  kondygnacji,

wysoko  dla zabudowy:
Max. 2 kondygnacje nadziemne (ostatnia w formie poddasza u ytkowego), max. 1 kondygnacja
podziemna. Max. wysoko  zabudowy 10m, od poziomu terenu do kalenicy, max. wysoko  posadzki
parteru do 0,6 m od poziomu terenu przy wej ciu do budynku.

  8.2 Pow. zabudowy: Do 50% pow. pokrycia dzia ki.

  8.3 Dachy : Dachy dwuspadowe symetryczne. K t nachylenia po aci dachowej 30˚÷45˚ dla zabudowy wiod cej,
dach musi posiada  kalenic ; rodzaju dachu dla zabudowy towarzysz cej nie okre la si .

Pokrycie dachówk  lub blachodachówk w kolorze ceramiki, br zu, grafitu. Dla zabudowy
towarzysz cej dodatkowo dopuszcza si  pokrycie z papy w kolorze czarnym, br zowym i kolorze
terakota.

  8.4 Kszta towanie formy
architektonicznej:

Dopuszcza si  stosowanie dowolnych form architektonicznych, pod warunkiem zachowania spójno ci
w obr bie jednej dzia ki lub strefy. Dopuszcza si  tynk, ceg  i drewno. Zakaz stosowania sidingu.
Kolorystyka elewacji w odcieniach ciep ych pasteli b d  nawi zuj ca do koloru ceg y lub drewna.

  8.5 Zabudowa towarzysz ca: Dopuszcza si  zabudow  towarzysz c  (gara e, budynki gospodarcze), zespolon  z budynkiem
mieszkalnym lub wolnostoj c  o wysoko ci do 6m od poziomu terenu. Dla ca ego zespo u w obr bie
jednej posesji obowi zuje jednolite pokrycie, kolorystyka oraz materia y.
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8.6 Ma a architektura: Dopuszcza si  realizacj  obiektów ma ej architektury zwi zanej z funkcj  wiod c .

  8.7 Linie zabudowy: Nale y zachowa  nieprzekraczalne linie zabudowy – wg rysunku planu.

9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ CYCH OCHRONIE,
USTALONYCH NA PODSTAWIE ODR BNYCH PRZEPISÓW

Tereny lub obiekty podlegaj ce ochronie na podstawie odr bnych zapisów nie wyst puj .

10. SZCZEGÓ OWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIA U NIERUCHOMO CI
10.1 Dopuszcza si  scalanie dzia ek.

10.2 Dopuszcza si  podzia  terenu na dzia ki budowlane z zachowaniem minimalnej powierzchni dzia ki –1600 m
2
 (nie dotyczy dzia ek dla 

lokalizacji urz dze  i obiektów zwi zanych z infrastruktur  techniczn ).

11. SZCZEGÓ OWE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW
11.1 W obr bie strefy nale y wprowadzi  ziele  wysok  ozdobn , z zastosowaniem gatunków rodzimych np. wierzba, osika, sosna, lipa,

kasztan, brzoza, klon, d b, grab, g óg, itp. w liczbie minimum 1 drzewo na 300m
2
 powierzchni dzia ki.

11.2 Zakaz lokalizowania masztów telefonii komórkowej oraz wiatraków wytwarzaj cych pr d.

12. KOMUNIKACJA
12.1 Dojazd z istniej cej drogi powiatowej.

12.2 W granicach w asno ci nale y zapewni  w zale no ci od funkcji us ug miejsca parkingowe w ilo ci wynikaj cej z technologii i 
programu funkcji

12.3 Miejsca postojowe zapewni  na w asnej dzia ce w ilo ci:

- 2 miejsca postojowe/ 1 budynek wiod cy ( za miejsce postojowe uznaje si  te  gara ).

13. INFRASTRUKTURA

Woda: Z wodoci gu wiejskiego. 

cieki sanitarne  Do sieci kanalizacji sanitarnej.  

cieki  deszczowe :             1) Powierzchniowe odprowadzenie wód deszczowych dopuszczane jest dla powierzchni dachowych 
ekologicznych oraz terenów nieutwardzonych. 

2) Wody opadowe z powierzchni utwardzonych (drogi, parkingi, place manewrowe) nale y podczy ci  w 
stopniu zapewniaj cym spe nienie wymaga  okre lonych w obowi zuj cych przepisach odprowadzaj c
je do pobliskich cieków powierzchniowych, systemu kanalizacji deszczowej, do ów ch onnych lub 
zbiorników retencyjnych  

Ogrzewanie: Systemem indywidualnym w oparciu o nieemisyjne lub niskoemisyjne ród a ciep a. Zaleca si
stosowanie odnawialnych róde  energii. 

Energetyka: Z sieci energetycznej. 

Utylizacja odpadów sta ych: Wywóz przez specjalistyczne przedsi biorstwa na wysypisko mieci, z którego korzysta gmina. 

Zaleca si  prowadzenie szczególnej selekcji odpadów, w celu umo liwiania ich prawid owego 
unieszkodliwiania i odzyskiwania surowców wtórnych. 

14. SPOSÓB TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ DZANIA I U YTKOWANIA 
Do czasu zmiany przeznaczenia terenu wynikaj cego z realizacji ustale  planu obszar u ytkowa  w sposób dotychczasowy. 

15. STAWKA PROCENTOWA 
20%

16. INNE USTALENIA  
Nale y zapewni  dost p dla ludno ci z obszaru opracowania awaryjne ród a nieska onej wody pitnej oraz jej zapas w ilo ciach co 
najmniej minimalnych, przewidzianych dla okresu ograniczonych dostaw.    

1. KARTA TERENU Nr  3 wie  Pinczyn 11/740-12-05/PP  

2. PRZEZNACZNIE TERENU 

PT teren pasa technicznego dla przebiegu infrastruktury technicznej i drogowej

3. Nr  STREFY 01.PT 02.PT
POWIERZCHNIA 0,05 ha 0,04 ha 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTA TOWANIA ADU PRZESTRZENNEGO 
Dzia ania inwestycyjne w zakresie realizacji infrastruktury technicznej powinny zachowywa  w maksymalnym stopniu rze b  terenu 
oraz istniej c  ziele  wysok .

ZASADY OCHRONY RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 
5.1 Nale y chroni  i zabezpieczy  przed zniszczeniem oczka wodne, zadrzewienia ródpolne i cenne zbiorowiska ro linne. 

5.2 Nale y zapewni  spójny system gospodarki wodami gruntowymi i powierzchniowymi (np. wykonanie drena u, melioracji, itp.) bior c
pod uwag  uwarunkowania terenów przyleg ych. 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. 

5.

5.3 Zabezpieczy  odp yw wód opadowych w sposób chroni cy teren przed erozj  wodn  oraz przed zaleganiem wód opadowych. 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ CZESNEJ
Elementy dziedzictwa kulturowego nie wyst puj .

7. WYMAGANIA WYNIKAJ CE Z POTRZEB  KSZTA TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 
Dopuszcza si  lokalizacj  obiektów i urz dze  oraz wydzielanie terenów o funkcji publicznej z zakresu infrastruktury technicznej i 
drogowej. 

8. PARAMETRY I WSKA NIKI KSZTA TOWANIA ZABUDOWY 
Zakaz zabudowy poza obiektami i urz dzeniami infrastruktury technicznej o formach architektonicznych wynikaj cych z technologii. 

9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ CYCH OCHRONIE, 
USTALONYCH NA PODSTAWIE ODR BNYCH ZAPISÓW 

Tereny lub obiekty podlegaj ce ochronie na podstawie odr bnych zapisów nie wyst puj .

10. SZCZEGÓ OWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIA U NIERUCHOMO CI
Na terenie dopuszcza si  wydzielenie dzia ek oraz zmian  granic funkcji terenu dla potrzeb uzbrojenia i dróg (sieci, przepompownie, 
stacje transformatorowe, osadniki itp.) o parametrach wynikaj cych z technologii i przepisów szczegó owych.

11. SZCZEGÓ OWE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW 
11.1 szeroko  w liniach rozgraniczaj cych:   - wg rysunku planu 

11.2 W obr bie projektowanych linii rozgraniczaj cych dopuszcza si  lokalizacj  wszelkich rodzajów infrastruktury technicznej i drogowej
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Rozdział IV
Stwierdzenie zgodnoWci planu ze studium

§ 8

  Stwierdza siC zgodnoWć miejscowego planu zagospo-

darowania przestrzennego z polityk> przestrzenn> Gminy, 

okreWlon> w Studium uwarunkowaM i kierunków zagospo-

darowania przestrzennego Gminy Zblewo, zatwierdzonym 

uchwał> Rady Gminy Zblewo Nr XIII/65/95 z dnia 27 czerwca 

1995 r., zmienionym uchwa ł> Rady Gminy Zblewo 

Nr XXX/239/05 z dnia 11 lipca 2005 r. oraz uchwał> Rady 

Gminy Zblewo Nr V/34/07 z dnia 30 marca 2007 r.

Rozdział V
Zał>czniki do uchwały

§ 9

  Integraln> czCWci> uchwały s>:

1) Rysunek planu nr 1 w skali 1:1000 – zał>cznik Nr 1 do 

niniejszej uchwały
2) RozstrzygniCcie o sposobie realizacji zapisanych w planie 

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalec> 

do zadaM własnych Gminy oraz zasadach ich fi nansowania 

– zał>cznik Nr 2 do niniejszej uchwały
3) RozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag – zał>cznik 

Nr 3 do niniejszej uchwały

Rozdział VI

Postanowienia koMcowe

§ 10

  Zobowi>zuje siC Wójta Gminy Zblewo do:

1) Niezwłocznego przekazania niniejszej uchwały Wojewodzie 

Pomorskiemu w celu ogłoszenia jej w Dzienniku UrzCdo-

wym Województwa Pomorskiego.

2) Umieszczenia odpisu niniejszej uchwały na okres 14 dni 

na tablicy ogłoszeM UrzCdu Gminy Zblewo.

3) Publikacji niniejszej uchwały wraz z czCWci> grafi czn> na 

stronie internetowej UrzCdu Gminy Zblewo.

4) Zobowi>zuje siC Wójta Gminy Zblewo do umocliwienia 

zainteresowanym osobom wgl>du do dokumentów przed-

stawiaj>cych plan oraz wydawanie z tych dokumentów, 

na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów 

i wypisów z planu, zgodnie z art. 30 ust. 1 wymienionej 

ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 11

  Uchyla siC uchwałC Nr XXIII/179/2001 Rady Gminy Zble-

wo z dnia 30.01.2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów wsi: 

Białachowo działka nr 109/3; Bytonia działki nr 128/9, 128/15, 

407/5; Piesienica obrCb Karolewo działka nr 35/2; Pinczyn 

działki nr 132/2, 168/5, 177/2, 270/2, 360, 529, 639; Semlin 

działka nr 95; Zblewo działki nr 850, 869/1, 869/3, 879, 901/3, 

na terenie gminy Zblewo; w czCWci objCtej niniejszym planem 

miejscowym – tj. dla dz. nr 639 we wsi Pinczyn.

§ 12

  Uchwała wchodzi w cycie z upływem 30 dni od ogłoszenia 

jej w Dzienniku UrzCdowym Województwa Pomorskiego za 

wyj>tkiem § 10 ust. 1 i 2, które wchodz> w cycie z dniem 

podjCcia uchwały.

Przewodnicz>cy

Rady Gminy

Janusz Trocha

11.3 Przebieg i lokalizacja sieci, obiektów i urz dze  in ynierskich nale y podporz dkowa  obowi zuj cym przepisom szczegó owym 
oraz uzgodniona z zarz dcami lub w a cicielami. 

11.4 Zakaz lokalizowania masztów telefonii komórkowej oraz wiatraków wytwarzaj cych pr d.

12. KOMUNIKACJA 
Pasy techniczne wchodz  w sk ad istniej cego uk adu dróg gminnych i powiatowych. 

13. INFRASTRUKTURA 

cieki  deszczowe :         
Powierzchniowo na teren w granicach w asno ci z zastosowaniem do ów ch onnych lub zbiorników 
retencyjnych, pod warunkiem uzyskania stosownych pozwole  wodno – prawnych. 

14. SPOSÓB TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ DZANIA I U YTKOWANIA 
Do czasu zmiany przeznaczenia terenu wynikaj cego z realizacji ustale  planu obszar u ytkowa  w sposób dotychczasowy. 

15. STAWKA PROCENTOWA 
0 %   

16. INNE USTALENIA 
Nie wyst puj
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Zał>cznik nr 1

do uchwały Nr XX/190/08

Rady Gminy Zblewo

z dnia 6 listopada 2008 r.

gmina Zblewo
wieś Pinczyn, dz.nr 639

skala 1:1000

linie rozgraniczające tereny
o różnym sposobie zagospodarowania

granice obszaru objetego

nieprzekraczalne linie zabudowy

planem miejscowym

tereny zabudowy mieszkaniowej

obowiązująca lina zabudowy

proponowane nieobowiązujące

teren pasa technicznego dla przebiegu

tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej wolnostojącej, usług

jednorodzinnej wolnostojącej

infrastruktury technicznej i drogowej

linie podziału

i rzemiosła
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Zał>cznik nr 2

do uchwały Nr XX/190/08

Rady Gminy Zblewo

z dnia 6 listopada 2008 r.

RozstrzygniCcie o sposobie realizacji, zapisanych w 

planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które nalec> do zadaM własnych gminy oraz zasadach 

ich fi nansowania do zmiany miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Pinczyn, 

działka nr 639, gmina Zblewo

Przedmiotem opracowania jest zmiana miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Pinczyn, 

działka nr 639, gmina Zblewo.

Finansowanie infrastruktury technicznej gmina realizuje 

w oparciu o kacdorocznie uchwalony budcet obejmuj>cy 

wysokoWć i przedmiot fi nansowania. Kacdego roku gmina 

wystCpuje równiec o pozyskanie Wrodków celowych (dotacje 

i inne fundusze zwi>zane z ochron> Wrodowiska, w tym fun-

dusze unijne).

Zał>cznik nr 3

do uchwały Nr XX/190/08

Rady Gminy Zblewo

z dnia 6 listopada 2008 r.

RozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesio-

nych do zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla fragmentu wsi Pinczyn, działka nr 

639, gmina Zblewo

W okresie wyłocenia projektu planu do publicznego wgl>du i 

w okresie 14 dni po okresie wyłocenia do planu miejscowe-

go nie wpłynCły uwagi, które byłyby nieuwzglCdnione przez 

Wójta Gminy.

680

UCHWAŁA Nr XX/191/08

Rady Gminy Zblewo

z dnia 6 listopada 2008 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla obszaru działki nr 95 na terenie wsi Semlin.

  Na podstawie art. 20, w zwi>zku z art. 3, ust. 1, art. 15, 

art. 17, art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym, (Dz. U. z 2003 r. nr 80 

poz. 717 z póan. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz>dzie gminnym (t.j. Dz. 

U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póan. zm.), na wniosek Wójta 

Gminy Zblewo, Rada Gminy Zblewo uchwala, co nastCpuje:

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

  Uchwala siC zmianC miejscowego planu zagospodarowa-

nia przestrzennego dla obszaru działki nr 95 na terenie wsi 

Semlin.

§ 2

  Zmiana planu obejmuje fragment wsi Semlin, działka nr 

95, w granicach okreWlonych na rysunku planu stanowi>cym 

zał>cznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Przedmiotem planu jest ustalenie przeznaczenia terenów 

na okreWlone cele oraz ustalenie zasad ich zagospodaro-

wania i zabudowy, przyjmuj>ce ład przestrzenny i zrówno-

wacony rozwój za podstawC tych ustaleM.

2. Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego składaj> siC z:

1) czCWci tekstowej ogólnej zawartej w Rozdziale II niniej-

szej uchwały – Ustalenia ogólne

2) czCWci tekstowej szczegółowej zawartej w Rozdziale III 

niniejszej uchwały – Ustalenia szczegółowe

3) czCWci grafi cznej w formie rysunku planu stanowi>cego 

zał>cznik Nr 1 do niniejszej uchwały – rysunek planu 

w skali 1:2000

3. Oznaczenia grafi czne na rysunku planu stanowi> integraln> 

czCWć planu w zakresie okreWlonym jako ustalenia planu. 

Pozostałe oznaczenia maj> charakter informacyjny.

Rozdział II
Ustalenia ogólne

§ 4

  Ustala siC nastCpuj>ce defi nicje ucytych pojCć w ustale-

niach planu:

1) Strefa funkcyjna – fragment obszaru objCtego granicami 

opracowania planu, ograniczony liniami rozgraniczaj>cy-

mi, charakteryzuj>cy siC okreWlon> funkcj> i jednolitymi 

zasadami zagospodarowania oraz oznaczony własnym 

symbolem literowo-cyfrowym.

2) Karta terenu – zapis słowny ustaleM szczegółowych 

planu dla jednej lub kilku stref funkcyjnych

3) Powierzchnia biologicznie czynna – czCWć terenu działki 

lub strefy okreWlona w %, pokryta roWlinnoWci> lub wo-

dami powierzchniowymi

4) Linia zabudowy – linia oznaczona na rysunku planu, 

oznaczaj>ca nieprzekraczaln> liniC lokalizacji Wcian 

zewnCtrznych budynków. Linie te nie dotycz> wykuszy, 

balkonów, ryzalitów, schodów wejWciowych, podestów 

itp., które mog> być wysuniCte przed liniC zabudowy do 

1,5 m, chyba ce ustalenia szczegółowe planu stanowi> 

inaczej.

5) Powierzchnia zabudowy – maksymalna dopuszczalna 

wielkoWć powierzchni zabudowy okreWlona w % wyraca-

j>ca stosunek powierzchni wszystkich budynków (mie-

rzona po obrysie Wcian zewnCtrznych) zlokalizowanych 

na działce lub w obrCbie strefy funkcyjnej do powierzchni 

tej działki lub strefy funkcyjnej.

6) WysokoWć zabudowy – dopuszczalna lub obowi>zuj>ca 

wysokoWć zabudowy budynku mierzona od powierzchni 

terenu w rejonie wejWcia głównego do najwycszego 

punktu kalenicy lub stropodachu (nie dotyczy masztów, 

anten, kominów, attyk, murów ogniowych, dominant 

architektonicznych o kubaturze stanowi>cej max 15% 

kubatury).

7) Zabudowa o funkcji wiod>cej – zabudowa o funkcji zgod-

nej z przeznaczeniem terenu okreWlonym dla danej strefy 
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