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i wprowadzający w błąd mieszkańców i właścicieli 
przyległych gruntów. Uwagę odrzuca się.

13. Oznaczenie funkcji terenu 2R jest niezgodne z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 
sierpnia 2003 roku w sprawie wymaganego zakresu 
projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. W ww. Rozporządzeniu dla ustalo-
nej w projekcie planu funkcji zabudowy zagrodowej 
należy zastosować symbol „RM”, a nie tylko „R”. 
Uwagę odrzuca się.

Załącznik nr 3
do uchwały nr 43/VI/VI/2011
Rady Gminy Linia
z dnia 5 kwietnia 2011 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie 

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej (rozstrzyg-

nięcie dotyczy inwestycji publicznych lub/i gminnych)
— Jedyną inwestycją publiczną do realizacji w granicach 

planu może stać się linia elektroenergetyczna wyso-
kiego napięcia 110 kV relacji Żarnowiec-Sierakowice. 
Nie jest to przesądzone, gdyż jej przebieg ma charakter 
alternatywny i ostateczna decyzja nie została jeszcze 
przez inwestora podjęta. Przewiduje się realizację na-
powietrzną (z tego powodu przyjęto odpowiednie strefy 
ochronne), chociaż plan tego nie przesądza. W związku 
z tym dopuszcza się także realizację sieci podziemnej. 
Linia 110 kV może być realizowana z budżetu inwestora 
(obecnie Energa), z możliwością wykorzystania środków 
unijnych (funduszy), inwestorów prywatnych, osób 
prawnych państwowych i samorządowych. Nie obcią-
ży budżetu gminy. W granicach planu nie występują 
inwestycje, których realizacja obciąży budżet gminy.
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 UCHWAŁA Nr VII/42/2011
Rady Gminy Potęgowo
 z dnia 30 marca 2011 r.

 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Potęgowo  
w gminie Potęgowo obejmującego tereny położone na północ od linii kolejowej.

  Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami z 2002 r.: Nr 23, 
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, z 2003 r.: Nr 214, 
poz. 1806 (Dz. U. z 2002 r.), Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 
1568, z 2004 r.: Nr 153, poz. 1271 (Dz. U. z 2002 r.), Nr 102, 
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r.: 
Nr 172, poz. 1441, z 2006 r.: Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 
1457 (Dz. U. z 2005 r.), Nr 181, poz. 1337), z 2007 r.: Nr 48, 
poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r.: Nr 
180, poz. 1111, z 2009 r.: Nr 223, poz. 1458 (Dz. U. z 2008 
r., Nr 52, poz. 42); w związku z: art. 14-19, art. 20, art. 23-
26, art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 
80, poz. 717, ze zmianami z 2003 r.: Nr 162, poz. 1568, z 
2004 r.: Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492 poz. ), z 2005 r.: 
Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r.: Nr 45, poz. 
319, z 2007 r.: Nr 225, poz. 1635 (Dz. U. z 2006 r.), Nr 127, 
poz. 880, z 2008 r.: Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227), Nr 
201, poz. 1237, z 2009 r.: Nr 220, poz. 1413 (Dz. U. z 2008 
r.)); art. 30, 39, 42, 43, 46 pkt 1, art. 54 i 55 ustawy z dnia 3 
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środo-
wisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, ze zmianami z 2008 r.: 
Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 340, Nr 84, poz. 700, 
Nr 157, poz. 1241);
w celu określenia zasad gospodarki przestrzennej uwzględ-
niających politykę przestrzenną państwa, interes publiczny 
wspólnoty samorządowej i interesy władających gruntami, 
w wykonaniu Uchwały Nr XXXI/225/2009 Rady Gminy 
Potęgowo z dnia 30 kwietnia 2009 roku o przystąpieniu 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla fragmentu miejscowości Potęgowo 
w gminie Potęgowo obejmującego tereny położone na 
północ od linii kolejowej, oraz po stwierdzeniu zgodności 
niniejszego planu miejscowego z ustaleniami studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego Gminy Potęgowo i przeprowadzeniu strategicznej 

oceny oddziaływania na środowisko dla projektu niniej-
szego planu miejscowego,
Rada Gminy Potęgowo uchwala miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości 
Potęgowo w gminie Potęgowo obejmującego tereny 
położone na północ od linii kolejowej.

DZIAŁ I
Przepisy ogólne

Rozdział 1
Zakres spraw i sposób regulacji

§ 1

  Niniejsza Uchwała obejmuje obszar działek lub ich 
części położonych w obrębach ewidencyjnych: Potęgowo, 
Skórowo Nowe i Głuszynko w gminie Potęgowo, w grani-
cach wyznaczonych zgodnie z Uchwałą Nr XXXI/225/2009 
Rady Gminy Potęgowo z dnia 30 kwietnia 2009 roku o przy-
stąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Potę-
gowo w gminie Potęgowo obejmującego tereny położone 
na północ od linii kolejowej oraz określonych na rysunku 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 
o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej uchwały.

§ 2

1. Uchwała ustala, w granicach określonych przepisami 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
1) zasady kształtowania ładu przestrzennego;
2) przedmiot, zakres i zasady ochrony obszarów i obiek-

tów podlegających ochronie na podstawie przepisów 
szczególnych lub stanowiących o wysokich walorach 
przestrzeni;

3) przedmiot, zakres i sposób zagospodarowania ob-
szarów problemowych;

4) przedmiot i zasady realizacji inwestycji zmierzających 
do realizacji interesu publicznego;

5) sposób wykonywania prawa własności nieruchomo-
ści.
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2. Zagadnienia, o których mowa w ustępie 1, regulowane 
są na poziomie ustaleń ogólnych i szczegółowych
1) Ustalenia ogólne, o których mowa w Dziale II 

– Ustalenia ogólne, obowiązują dla całego obszaru 
objętego niniejszą Uchwałą.

2) Dla poszczególnych obszarów i obiektów, znajdują-
cych się w granicach niniejszej uchwały obowiązują 
odpowiednie ustalenia szczegółowe dla terenów ele-
mentarnych, o których mowa w Dziale III – Ustalenia 
szczegółowe dla terenów elementarnych, wynikające 
z lokalizacji terenów i obiektów na rysunku miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego, o 
którym mowa w § 3 pkt 1.

3. Ustalenia ogólne i szczegółowe zawarte są w dziesięciu 
grupach ustaleń, zapisanych w formie tabelarycznej, 
posiadających jednolity układ formalny. Są to grupy:
1) przeznaczenie terenu, w której ustala się tereny o 

różnym przeznaczeniu terenu lub różnych zasadach 
zagospodarowania, ograniczenia w użytkowaniu te-
renów, w szczególności zakaz zabudowy oraz określa 
się w zależności od uwarunkowań:
a) granice terenów lub obiektów podlegających 

ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych 
przepisów;

b) granice obszarów przestrzeni publicznej i wyma-
gania wynikające z potrzeb kształtowania prze-
strzeni publicznych;

c) granice obszarów wymagających przeprowadze-
nia scaleń i podziałów nieruchomości;

d) granice obszarów wymagających rehabilitacji, 
przekształceń lub rekultywacji i innych obszarów 
problemowych;

e) granice obszarów pod budowę obiektów handlo-
wych o powierzchni większej niż 400 m2,

f) granice terenów rekreacyjno-wypoczynkowych 
oraz terenów służących organizacji imprez ma-
sowych;

g) granice pomników zagłady i ich stref ochron-
nych;

2) ustalenia kształtowania ładu przestrzennego i kom-
pozycji urbanistycznej, w której ustala się zasady 
kompozycji urbanistycznej:
a) cechy wartościowych elementów zagospodaro-

wania przestrzennego i zasady ich ochrony;
b) cechy elementów zagospodarowania przestrzen-

nego wymagających rewaloryzacji oraz zasady 
zagospodarowania;

c) cechy elementów zagospodarowania przestrzen-
nego wymagających ukształtowania oraz zasady 
zagospodarowania;

3) wskaźniki kształtowania zagospodarowania terenu i 
form zabudowy, w której ustala się w zależności od 
potrzeb:
a) linie zabudowy;
b) wskaźniki powierzchni biologicznie czynnej;
c) wskaźniki zainwestowania;
d) graniczne powierzchnie zabudowy budynków;
e) graniczne wysokości zabudowy;
f) graniczne różnice pomiędzy poziomem posado-

wienia parteru a poziomem terenu przed głównym 
wejściem do budynku;

g) formy i kolorystykę dachów;
4) ustalenia ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego, w której ustala się zasady zagospo-
darowania terenów lub obiektów podlegających 
ochronie   Na podstawie odrębnych przepisów z 
zakresu ochrony środowiska i przyrody, w tym:

a) terenów górniczych;
b) terenów narażonych na niebezpieczeństwo powo-

dzi;
c) terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziem-

nych;
d) gruntów rolnych i leśnych przeznaczonych na cele 

nierolnicze i nieleśne;
5) ustalenia ochrony dziedzictwa kulturowego, w której 

ustala się przedmiot i zasady ochrony:
a) terenów lub obiektów podlegających ochronie 

na podstawie odrębnych przepisów z zakresu 
ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków;

b) innych zabytków i elementów krajobrazu kulturo-
wego oraz dóbr kultury współczesnej;

6) ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warun-
ków scalania i podziału nieruchomości objętych 
planem miejscowym, w której ustala się parametry 
działek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału 
nieruchomości, w szczególności:
a) graniczne szerokości frontów nowych działek;
b) graniczne powierzchnie nowych działek;
c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa 

drogowego nowych działek;
7) ustalenia dotyczące systemu komunikacyjnego i 

obsługi komunikacyjnej, w której ustala się zasady 
modernizacji, rozbudowy i budowy systemów ko-
munikacji, w tym:
a) układ komunikacyjny wraz z parametrami, w tym 

szerokość pasa drogowego, oraz klasyfikację 
dróg/ulic i innych szlaków komunikacyjnych;

b) warunki powiązań układu komunikacyjnego z 
układem zewnętrznym;

c) wskaźniki w zakresie komunikacji, w szczególności 
ilość miejsc parkingowych w stosunku do ilości 
mieszkań lub ilości zatrudnionych albo powierzch-
ni obiektów usługowych i produkcyjnych;

8) ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej, w 
której ustala się zasady modernizacji, rozbudowy 
i budowy systemów infrastruktury technicznej, w 
tym:
a) układy sieci infrastruktury technicznej wraz z ich 

parametrami;
b) warunki powiązań układów sieci infrastruktury 

technicznej z układem zewnętrznym;
c) wskaźniki w zakresie sieci infrastruktury technicz-

nej;
9) ustalenia dotyczące zagospodarowania tymczaso-

wego i inne ustalenia stanowiące, w której ustala się 
zasady zagospodarowania tymczasowego terenów, 
ograniczenia w użytkowaniu tymczasowym terenów, 
w szczególności zakaz zabudowy oraz w zależności 
od potrzeb ustala się termin, do którego tymczasowe 
zagospodarowanie, urządzenie i użytkowanie terenu 
może być wykonywane;

10) ustalenia dotyczące stawek procentowych, w któ-
rej ustala się wysokości stawek procentowych, na 
podstawie których określa się opłatę wynikającą ze 
wzrostu wartości nieruchomości.

4. Brak ustaleń ogólnych, należących do którejś z grup 
określonych w ust. 3, oznacza, że na obszarze objętym 
niniejszą Uchwałą nie występują uwarunkowania i 
zagadnienia wymagające, wynikającej w szczególności 
z przepisów odrębnych, obowiązkowej regulacji lub 
uwarunkowania wymagające regulacji występują na 
części obszaru planu i są uregulowane w ustaleniach 
szczegółowych dla poszczególnych terenów elemen-
tarnych.
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5. Brak ustaleń szczegółowych dla terenów elementar-
nych, należących do którejś z grup określonych w ust. 
3, oznacza, że ustalenia ogólne są wystarczające albo 
na danym terenie elementarnym nie występują uwa-
runkowania i zagadnienia wymagające, wynikających w 
szczególności z przepisów odrębnych, obowiązkowych 
regulacji.

§ 3

  Integralne części niniejszej Uchwały stanowią:
1) rysunek miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego dla fragmentu miejscowości Potęgowo w 
gminie Potęgowo, obejmującego tereny położone na 
północ od linii kolejowej, w skali 1: 1000, stanowiący 
w całości Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, zawie-
rający:
a) ustalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, określone w Legendzie jako „Usta-
lenia”;

b) informacje zawarte w zależności od potrzeb, niebę-
dące ustaleniami planu miejscowego, określone w 
Legendzie jako „Informacje”;

c) wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego gminy Potęgowo 
– Uchwała Nr XLI/297/2010 Rady Gminy Potęgowo 
z dnia 30 kwietnia 2010 r., z oznaczeniem granic 
obszaru objętego planem miejscowym;

2) rozstrzygnięcie dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag 
do projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego – stanowiące Załącznik nr 2 do niniejszej 
Uchwały;

3) rozstrzygnięcie dotyczące sposobu realizacji zapisanych 
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzen-
nego inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które należą do zadań własnych gminy, oraz zasad ich 
inansowania – stanowiące Załącznik nr 3 do niniejszej 
Uchwały.

§ 4

1. Ustala się podział terenu objętego niniejszym miejsco-
wym planem zagospodarowania przestrzennego na 
tereny elementarne, dla których zasady zagospoda-
rowania określono w ustaleniach szczegółowych dla 
terenów elementarnych, o których mowa w Dziale III.

2. Tereny elementarne oznaczone są symbolami adre-
sowymi terenów elementarnych, na które składają się 
kolejno:
1) numer Rozdziału z Działu III niniejszego planu, zawie-

rającego ustalenia szczegółowe dla danego terenu 
elementarnego;

2) symbol rodzaju przeznaczenia terenu;
3) klasa drogi/ulicy – dla terenów elementarnych sta-

nowiących drogi/ulice publiczne.
3. Na rysunku miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, o którym mowa w § 3 pkt 1, tereny 
elementarne wyznaczone są liniami rozgraniczającymi 
dla terenów elementarnych oraz oznaczone symbolami 
adresowymi, o których mowa w ustępie 2, wyróżniają-
cymi je spośród innych terenów elementarnych.

§ 5

1. W granicach terenów elementarnych ustala się tereny 
wydzieleń wewnętrznych, dla których w ustaleniach 
szczegółowych dla terenów elementarnych, o których 
mowa w Dziale III, określono szczególne przeznaczenie 
terenu lub szczególne zasady zagospodarowania.

2. Tereny wydzieleń wewnętrznych oznaczone są symbo-
lami adresowymi wydzieleń wewnętrznych, na które 
składają się kolejno:
1) numer paragrafu niniejszego planu oraz numer 

ustępu w tym paragrafie, w którym zawarte są 
szczególne ustalenia dotyczące danego wydzielenia 
wewnętrznego;

2) symbol rodzaju przeznaczenia terenu, dla wydzieleń 
wewnętrznych o szczególnym przeznaczeniu tere-
nu.

3. Na rysunku miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, o którym mowa w § 3 pkt 1, tereny 
wydzieleń wewnętrznych wyznaczone są liniami rozgra-
niczającymi dla terenów wydzieleń wewnętrznych oraz 
oznaczone symbolami adresowymi, o których mowa w 
ustępie 2.

Rozdział 2
Deinicje i objaśnienia użytych określeń

§ 6

  Ilekroć w przepisach niniejszej Uchwały jest mowa o:
1) budynkach hotelarskich – rozumie się przez to budynki 

stanowiące obiekty hotelarskie w rozumieniu przepisów 
o usługach turystycznych: hotel, motel, pensjonat, dom 
wycieczkowy, schronisko młodzieżowe, schronisko;

2) ekwiwalentnej rekompensacie zasobu zieleni – rozumie 
się przez to zastąpienie zlikwidowanego na danym 
terenie zasobu zieleni innym zasobem – niekoniecznie 
zawierającym te same elementy i zajmującym tę samą 
powierzchnię – którego sposób oddziaływania na śro-
dowisko i człowieka będzie podobny; przy wartościo-
waniu drzewostanu pomocne mogą być tabele opłat 
za usuwanie drzew i krzewów;

3) formie dachu – rozumie się przez to kształt dachu nad 
główną częścią bryły budynku; do określenia formy 
dachu budynku nie bierze się pod uwagę zadaszeń: 
ganków, werandy, garaży, itp., których zadaszenia nie 
tworzą jednej całości z dachem nad główną bryłą bu-
dynku, oraz zadaszeń lukarn; wyróżnia się następujące 
formy dachu:
a) dach płaski i półpłaski – o kącie nachylenia połaci 

dachowych nie większym niż 15o;
b) połaciowy – jednospadowy, dwuspadowy, wielo-

spadowy, namiotowy, mansardowy, półszczytowy, 
itp.

c) inne – kolebkowy, krzywiznowy, beczkowy, czaszo-
wy, ostrołukowy itp.

4) formie dachu dwuspadowego – rozumie się przez to 
formę dachu o dwóch połaciach posiadających wspólną 
kalenicę i jednakowy, określony w ustaleniach planu, 
kąt ich nachylenia – budynek o dachu dwuspadowym 
posiada minimum dwie ściany szczytowe; przez formę 
dachu dwuspadowego rozumie się także dach założony 
nad budynkiem o bryle złożonej, w którym dachy nad 
poszczególnymi częściami budynku posiadają formę 
dachu o dwóch połaciach posiadających wspólną 
kalenicę i jednakowy, określony w ustaleniach planu, 
kąt ich nachylenia – budynek o dachu dwuspadowym 
złożonym posiada minimum dwie ściany szczytowe;

5) formie dachu wielospadowego – rozumie się przez to 
formę dachu stromego o więcej niż dwóch połaciach, 
w którym główne połacie posiadają wspólną kalenicę 
i jednakowy, określonym w ustaleniach planu, kąt ich 
nachylenia;

6) froncie działki – rozumie się przez to część działki bu-
dowlanej, która przylega do drogi/ulicy, z której odbywa 
się główny wjazd lub wejście na tę działkę;
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7) funkcjach usługowych – rozumie się przez to funkcje 
polegające na prowadzeniu działalności:
a) usług publicznych – jak: administracja publiczna, 

wymiar sprawiedliwości, funkcje kultu religijnego i 
czynności religijnych, porządku publicznego, ochro-
ny przeciwpożarowej, usługi oświaty, nauki, zdrowia, 
opieki społecznej, rekreacji i kultury izycznej, sportu 
(za wyjątkiem sportu wyczynowego) i ogólnodostęp-
ne usługi kultury, muzea i biblioteki;
b) usług komercyjnych – jak: usługi handlu, ga-

stronomii, biura, usługi turystyki, łączności, 
centra konferencyjne i wystawiennicze, usługi 
inansowe, działalność gospodarcza związana z 
wykonywaniem wolnych zawodów, hurtownie o 
powierzchni nie większej niż 150 m2 powierzchni 
użytkowej;

c) rzemiosła usługowego – jak (np. szewc, krawiec, 
fryzjer, zakład naprawy sprzętu RTV, itp.); oraz 
innej działalności na zasadzie analogii do wymie-
nionych powyżej niepowodującej przekroczeń 
wartości normatywnych zanieczyszczeń powietrza 
i poziomu dźwięku w środowisku jak dla zabudowy 
mieszkaniowej, jak również powstawania odorów 
i niezorganizowanej emisji zanieczyszczeń;

8) harmonijnej pierzei – rozumie się przez to ciąg 
budynków i innych obiektów budowlanych, zieleni 
i innych obiektów naturalnych (przede wszystkim 
ukształtowanie powierzchni terenu) wzajemnie 
dostosowanych do siebie pod względem kompozy-
cyjnym i estetycznym; w szczególności harmonijną 
pierzeję stanowi ciąg, sąsiadujących ze sobą i wza-
jemnie dostosowanych do siebie pod względem 
kompozycyjnym i estetycznym, elewacji budynków 
od strony przestrzeni publicznych;

9) innych obiektach zakwaterowania turystycznego 
– rozumie się przez to:
a) obiekty hotelarskie w rozumieniu przepisów o 

usługach turystycznych niebędące budynkami 
hotelarskimi: kemping, pole biwakowe,

b) inne obiekty usług hotelarskich w rozumieniu prze-
pisów o usługach turystycznych: gospody, domki 
kempingowe, pokoje do wynajęcia w zabudowie 
mieszkaniowej jednorodzinnej, itp.;

10) kompozycji obiektu – rozumie się przez to proporcje 
bryły obiektu oraz układ: eksponowanych elewa-
cji, form i pokrycia dachu i zwieńczenia budowli, 
rozmieszczenia, wielkości i proporcji otworów 
okiennych i drzwiowych, elementów programu ar-
chitektoniczno-estetycznego (detale, faktury mate-
riałów, zasada kolorystyki itp.), kształtu i podziałów 
stolarki, urządzeń łączących obiekt z otaczającym 
terenem, towarzyszącymi obiektami pomocniczymi 
wspierającymi kompozycyjnie obiekt główny;

11) kompozycji zespołu zabudowy – rozumie się przez 
to układ dróg, ulic, placów, budynków, zieleni i 
rozłogów pól z uwzględnieniem: linii zabudowy, 
wzajemnych proporcji brył i wysokości budynków, 
kształtu dachów i zwieńczeń budynków, nawierzch-
ni utwardzonych;

12) nieprzekraczalnej linii zabudowy – rozumie się przez 
to przebiegającą przez obszar działki budowlanej 
linię wyznaczoną w terenie na podstawie rysunku 
planu miejscowego, poza którą wyklucza się loka-
lizację budynków i innych kubaturowych obiektów 
budowlanych niebędących obiektami małej archi-
tektury;

13) obowiązującej linii zabudowy – rozumie się przez 

to przebiegającą przez obszar działki budowlanej 
linię wyznaczoną w terenie na podstawie rysunku 
planu miejscowego, wzdłuż której obowiązuje lo-
kalizacja zasadniczej długości zewnętrznej ściany 
budynków o funkcji wskazanej w ustaleniach planu; 
zasadniczej długości zewnętrznej ściany budynku 
nie stanowią wyodrębnione z bryły budynku: w 
kondygnacji parteru - ganki wejściowe, wiatrołapy, 
schody i pochylnie wejściowe do budynku, w wyż-
szych kondygnacjach - wykusze, loggie, balkony i 
inne podobne elementy bryły budynku; obowiązu-
jąca linia zabudowy stanowi nieprzekraczalną linię 
zabudowy dla innych budynków towarzyszących 
lokalizowanych na działce;

14) obsłudze komunikacji – rozumie się przez to: parkin-
gi dla samochodów ciężarowych, zbiorowe parkingi 
(o 5 i więcej miejscach postojowych, niestanowiące 
urządzeń budowlanych związanych z obiektem bu-
dowlanym) stacje paliw, myjnia, serwis samocho-
dowy, diagnostyka, zakłady obsługi samochodów, 
warsztaty samochodowe, lakiernie, myjnie, zespoły 
garażowe itp. na zasadzie analogii do działalności 
wymienionych powyżej lub o analogicznym stopniu 
uciążliwości;

15) planie – rozumie się przez to miejscowy plan zago-
spodarowania przestrzennego uchwalony niniejszą 
Uchwałą;

16) podstawowym przeznaczeniu terenu – rozumie się 
przez to główną (najważniejszą) funkcję terenu, 
określoną w planie w ustaleniach ogólnych i szcze-
gółowych w sposób bezpośredni lub pośrednio 
– ustaleniami jakościowymi (np. zakaz lokalizacji 
obiektów obniżających standard warunków miesz-
kaniowych, zakaz lokalizacji funkcji chronionych); 
na terenach, dla których ustalono podstawowe 
przeznaczenie terenu dopuszcza się, na zasadach 
określonych w ustaleniach szczegółowych, loka-
lizację innych funkcji jako towarzyszących/uzupeł-
niających podstawowe przeznaczenie terenu;

17) podstawowym układzie drogowym miejscowości 
– rozumie się przez to system komunikacyjny, w 
skład którego wchodzą drogi i ulice publiczne: 
gminne, powiatowe, wojewódzkie i krajowe;

18) powierzchni biologicznie czynnej – rozumie się 
przez to teren biologicznie czynny w rozumieniu 
przepisów technicznych, jakim powinny odpowia-
dać budynki;

19) powierzchni zabudowanej – rozumie się przez to 
sumę powierzchni zabudowy budynków i tymcza-
sowych obiektów budowlanych o terminie lokali-
zacji powyżej 120, dni zlokalizowanych na działce 
budowlanej;

20) przemyśle nieuciążliwym – rozumie się przez to 
wszelką działalność produkcyjną wywołującą 
nieszkodliwe uciążliwości dla środowiska w ro-
zumieniu przepisów o ochronie środowiska, tzn. 
dana produkcja i zastosowane technologie nie są 
źródłem zagrożeń dla jakości środowiska i zdrowia 
człowieka, a także nie powodują zagrożeń środowi-
ska w przypadku awarii; do grupy nieuciążliwego 
przemysłu należą działalności typu: składy (poza 
nieobudowanymi składami materiałów sypkich), 
hurtownie, zakłady rzemiosła produkcyjnego, 
małe zakłady produkcyjne, przemysł elektroniczny, 
przemysł urządzeń elektrycznych i mechanicznych 
(poza produkcją środków produkcji i pojazdów), 
przemysł spożywczy (poza zakładami rybnymi i 
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dużymi zakładami przetwórstwa mięsnego) oraz 
inne działalności przemysłowe na zasadzie analo-
gii do wymienionych powyżej lub o analogicznym 
stopniu uciążliwości, uwzględniające powyższe 
ograniczenia; do grupy powyższych działalności 
nie należą działalności przemysłowe:
a) wymagające składowania materiałów w stanie 

sypkim pod gołym niebem na powierzchni po-
wyżej 1000 m2,

b) o znacznej uciążliwości wynikającej z: wielkości 
produkcji, ilości przewozów koniecznych do tej 
produkcji, generowania ruchu kołowego, emisji 
zanieczyszczeń, hałasu, wibracji, promieniowa-
nia elektromagnetycznego oraz wytwarzania 
znacznej ilości odpadów poprodukcyjnych;

21) przemyśle uciążliwym – rozumie się przez to wszel-
ką działalność produkcyjną wywołującą szkodliwe 
uciążliwości dla środowiska w rozumieniu przepi-
sów o ochronie środowiska, tzn. dana produkcja i 
zastosowane technologie wywołują uciążliwości 
związane z dużymi przewozami, dużą ilością od-
padów poprodukcyjnych, emisją zanieczyszczeń, 
hałasu, wibracji, znacznych pól elektromagnetycz-
nych itp.; uciążliwości te mogą utrudniać życie albo 
są dokuczliwe dla środowiska w stopniu powodu-
jącym zagrożenie zdrowia ludzi, uszkodzenie albo 
zniszczenie środowiska;

22) rysunku planu – rozumie się przez to rysunek, o 
którym mowa w § 3 pkt 1, stanowiący Załącznik nr 
1 do niniejszej Uchwały;

23) scalaniu i podziale nieruchomości – rozumie się 
przez to scalanie nieruchomości i ich ponowny 
podział na działki gruntu, w rozumieniu przepisów 
o gospodarce nieruchomościami;

24) systemie obszarów przestrzeni publicznych miej-
scowości – rozumie się przez to określone w 
ustaleniach planu obszary o dostępie ogólnym, 
obejmujące obszary przestrzeni publicznej tj. 
obszary stanowiące ważny element kompozy-
cji funkcjonalno – przestrzennej miejscowości, 
kształtujące wizerunek tej miejscowości, istotne 
dla budowania tożsamości lokalnej i jakości życia 
mieszkańców, sprzyjające nawiązywaniu kontaktów 
społecznych;

25) ścisłym przeznaczeniu terenu – rozumie się przez 
to funkcję terenu, określoną w planie bezpośrednio 
dla danego terenu elementarnego lub jego części 
oznaczonej na rysunku planu jako wydzielenie 
wewnętrzne; ustalenie ścisłego przeznaczenia te-
renu wyklucza możliwość lokalizacji na tym terenie 
innych funkcji;

26) terenie elementarnym – rozumie się przez to frag-
ment obszaru gminy/miejscowości wydzielony 
na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, dla 
którego sformułowane są ustalenia szczegółowe 
planu;

27) wartościowym drzewostanie – rozumie się przez to 
pojedyncze drzewa lub ich grupy spełniające jedną 
z poniższych cech:
a) zadrzewienia na terenie o powierzchni min. 0,05 

ha oraz aleje (poza lasami i parkami),
b) drzewa i krzewy objęte ochroną na postawie 

ustawy o ochronie przyrody,
c) drzewa i krzewy, na usuniecie których zezwolenie 

wydaje odpowiedni organ;
28) wskaźniku zainwestowania – rozumie się przez to 

stosunek wielkości powierzchni zabudowanej do 
powierzchni działki, wyrażony w procentach;

29) wydzieleniu wewnętrznym – rozumie się przez to 
fragment terenu elementarnego wydzielony na 
rysunku planu liniami wewnętrznego podziału, dla 
którego sformułowano (w tekście lub na rysunku 
planu) dodatkowe ustalenia szczegółowe;

30) zabudowie centrotwórczej – rozumie się przez to 
budynki w formie zabudowy mieszkaniowej wielo-
rodzinnej, w których co najmniej część kondygnacji 
przyziemia wykorzystywana jest na funkcje usłu-
gowe, wraz ze związanymi z funkcjonowaniem tej 
zabudowy urządzeniami budowlanymi, ogrodami, 
halami lub budynkami garażowymi i gospodarczy-
mi oraz obiektami małej architektury;

31) zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej – rozu-
mie się przez to budynki mieszkalne jednorodzinne 
w rozumieniu przepisów budowlanych, wraz z prze-
znaczonymi dla potrzeb mieszkających w nich osób: 
urządzeniami budowlanymi, ogrodami, budynkami 
garażowymi i gospodarczymi oraz obiektami małej 
architektury; w szczególności, w rozumieniu planu, 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej nie sta-
nowią budynki w zabudowie zagrodowej;

32) zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej – rozu-
mie się przez to budynki mieszkalne wielorodzinne 
zawierające nie więcej niż 5 mieszkań w jednym 
budynku, wraz z przeznaczonymi dla potrzeb miesz-
kających w nich osób: urządzeniami budowlanymi, 
ogrodami, budynkami garażowymi i gospodarczy-
mi oraz obiektami małej architektury; w szczególno-
ści, w rozumieniu planu, zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej nie stanowią budynki w zabudowie 
zagrodowej;

33) zabudowie przemysłowej – rozumie się przez to 
budynki i obiekty przemysłowe wraz z urządzeniami 
budowlanymi i budynkami administracyjnymi, biu-
rowymi, socjalnymi, garażowymi i pomocniczymi 
oraz obiektami małej architektury;

34) zabudowie rzemieślniczej – rozumie się przez to 
zlokalizowane na działce budowlanej i wzajemnie 
sobie towarzyszące: zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną, zabudowę usługową i budynki 
przemysłu nieuciążliwego wraz z urządzeniami 
budowlanymi i budynkami administracyjnymi, biu-
rowymi, socjalnymi, garażowymi i pomocniczymi 
oraz obiektami małej architektury;

35) zabudowie tworzącej zwartą pierzeję – rozumie się 
przez to budynki usytuowane wzdłuż obowiązującej 
linii zabudowy oraz ścianą bez otworów okiennych 
i drzwiowych bezpośrednio przy minimum jednym 
sąsiadującym budynku lub granicy jednej z sąsied-
nich działek budowlanych; ciąg elewacji frontowych 
tych budynków tworzy ścianę ograniczającą prze-
strzeń publiczną.

36) zabudowie usługowej – rozumie się przez to budyn-
ki funkcji usługowych wraz z urządzeniami budow-
lanymi, budynkami garażowymi i pomocniczymi 
oraz obiektami małej architektury;

37) zabudowie zagrodowej – rozumie się przez to 
budynki mieszkalne, gospodarcze i inwentarskie 
w rodzinnych gospodarstwach rolnych, hodowla-
nych lub ogrodniczych wraz z przeznaczonymi dla 
potrzeb mieszkających w nich osób: urządzeniami 
budowlanymi, ogrodami, budynkami garażowymi 
i gospodarczymi oraz obiektami małej architektury; 
w szczególności zabudowę zagrodową stanowią 
zabudowa gospodarstw agroturystycznych;

38) zagospodarowaniu tymczasowym – rozumie się 
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przez to sposób zagospodarowania, urządzenia i 
użytkowania terenów, odmienny niż ustalony w 
ustaleniach planu miejscowego dotyczących prze-
znaczenia terenu, dopuszczony na czas określony; 
zasady tymczasowego zagospodarowania terenów 
określają ustalenia planu miejscowego;

39) zamknięciu kompozycyjnym – rozumie się przez 
to obiekt budowlany, a w szczególności budynek, 
który poprzez swoje parametry, wysokie walory 
estetyczne i kompozycyjne, sposób lokalizacji 
zamyka widokowo przestrzeń publiczną i stanowi 

istotny element kształtujący jej krajobraz;
40) zieleni urządzonej – rozumie się przez to parki, ogro-

dy, zieleńce, arboreta, alpinaria wraz z urządzeniami 
budowlanymi oraz obiektami małej architektury; w 
szczególności w rozumieniu planu zieleni urządzo-
nej nie stanowią lasy, ogrody działkowe, czynne 
cmentarze.

DZIAŁ II
Ustalenia ogólne
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DZIAŁ IV
Przepisy końcowe

§ 629

  Zobowiązuje się Wójta Gminy Potęgowo do:
1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej 

Uchwały wraz z dokumentacją planistyczną w celu oce-
ny zgodności z prawem i skierowania niniejszej uchwały 
do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego;

2) przekazania Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony 
Środowiska i Państwowemu Powiatowemu Inspek-
torowi Sanitarnemu kopii niniejszej Uchwały wraz  
z podsumowaniem, o którym mowa w ustawie z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko;

3) przekazania Staroście kopii niniejszej Uchwały, nie 
później nie w dniu jej wejścia w życie;

4) podania do publicznej wiadomości informacji o przy-
jęciu planu i o możliwościach zapoznania się z jego 
treścią oraz z uzasadnieniem i podsumowaniem,  

o których mowa w ustawie z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochro-
nie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko;

5) umieszczenia niniejszej Uchwały na urzędowej tablicy 
ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Potęgowie,

6) opublikowania niniejszej Uchwały na stronie interne-
towej Gminy Potęgowo;

7) prowadzenia monitoringu skutków realizacji postano-
wień planu, w zakresie oddziaływania na środowisko, 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

§ 630

  Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia 
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego, z wyjątkiem § 629 pkt 1, który wchodzi  
w życie z dniem podjęcia.

Przrewodniczący
Rady Gminy Potęgowo
Waldemar Zientarski
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Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VII/42/2011
Rady Gminy Potęgowo
z dnia 30 marca 2011 r.
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Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VII/42/2011
Rady Gminy Potęgowo
z dnia 30 marca 2011 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY GMINY POTĘGOWO O SPOSO-

BIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU MIEJSCOWE-

GO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
DLA FRAGMENTU MIEJSCOWOŚCI POTĘGOWO W GMI-
NIE POTĘGOWO OBEJMUJĄCEGO TERENY POŁOŻONE 
NA PÓŁNOC OD LINII KOLEJOWEJ.
  Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca  
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z poźn. zm.) Rada Gminy Potęgowo 
rozstrzyga, co następuje:
Do wyłożonego w dniach 06.09.2010 – 01.10.2010 do 
publicznego wglądu projektu miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego dla fragmentu miej-
scowości Potęgowo w gminie Potęgowo obejmującego 
tereny położone na północ od linii kolejowej, wniesiono 
następujące uwagi:

1) uwaga wniesiona dnia 30.09.2010 r. przez p. Łuka-
sza Kotusiewicza zawierała następujące wnioski dla 
działki oznaczonej Nr 32:
a) umożliwienie na terenie elementarnym 24.MN, na 

przedmiotowej działce:
— lokalizacji zabudowy kalenicą równolegle 

do drogi gminnej przebiegającej po działce  
Nr 29,

— ustalenie linii zabudowy jako linii nieprzekra-
czalnych (nieobowiązujących).

2) uwaga wniesiona dnia 30.09.2010 r. przez p. Beatę 
Metrycką zawierała następujące wnioski dla działek 
oznaczonych Nr: 6/1, 6/2, 6/3:
a) umożliwienie na terenie elementarnym 9.MN 

lokalizacji:
— funkcji usługowej i rzemieślniczej;
— budynku mieszkalnego jednorodzinnego;

b) likwidację obowiązujących linii zabudowy;
c) korektę wskaźników zagospodarowania terenu 

i form zabudowy - wysokość i kalenica budyn-
ków;

  dla planowanej budowy:
— hali o powierzchni zabudowy ok. 1600 m2;
— domu mieszkalnego o powierzchni ok.  

250 m2.
Pismem z dnia 15.10.2010 r. p. Beata Metrycka wniosła 
o zmianę złożonej uwagi w zakresie zmiany powierzchni 
zabudowy domu mieszkalnego z 250 m2 na 350 m2.
Wójt Gminy Potęgowo rozstrzygnął o uwzględnieniu  
w całości uwagi wniesionej przez p. Łukasza Kotusie-
wicza, o której mowa w pt. 1, oraz odrzuceniu w całości 
uwagi wniesionej przez p. Beatę Metrycką, o której mowa  
w pt. 2.
Rada Gminy Potęgowo podtrzymuje sposób rozpatrzenia 
uwag przez Wójta Gminy Potęgowo rozstrzygając tym 
samy o sposobie ich rozpatrzenia.
Uzasadnienie
Ad. 1. – Wniesione uwagi są możliwe do uwzględnienia, 
gdyż nie powodują istotnych zmian w projekcie planu 
miejscowego, pozostają w spójności z uzyskanymi w 
trakcie procedury planistycznej opiniami, uzgodnieniami 
i decyzjami. Proponowane zmiany nie naruszają wy-
znaczonych w projekcie planu zasad kształtowania ładu 
przestrzennego i kompozycji urbanistycznej. Nie powodują 
także niekorzystnego oddziaływania na sąsiadujące tereny 
umożliwiając jednocześnie możliwość realizacji planowa-
nych zamierzeń inwestycyjnych składającego uwagę przy 

zachowaniu spójności funkcjonalno – przestrzennej całego 
obszaru objętego planem. W związku z powyższym Rada 
Gminy Potęgowo podtrzymuje sposób rozpatrzenia uwag 
przez Wójta Gminy Potęgowo o uwzględnieniu tej uwagi 
w całości i wniesieniu jej do projektu planu.
Ad. 2. – W trakcie procedury planistycznej nastąpiła 
zmiana właściciela działek o nr: 6/1, 6/2 i 6/3, położonych 
w granicach terenu elementarnego 9.MN. Pierwotny właś-
ciciel, w ankiecie wypełnianej w trakcie zorganizowanych 
spotkań publicznych, wnioskował o przeznaczenie terenu 
tych działek pod jednorodzinną zabudowę mieszkaniową. 
Projekt planu został przygotowany zgodnie z wnioskiem 
właściciela. Dla projektu zawierającego takie rozwiąza-
nia przeprowadzona została procedura opiniowania i 
uzgodnień oraz uzyskana decyzja o zgodzie na zmianie 
przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierol-
nicze i nieleśne. Uwaga do projektu planu wyłożonego 
do publicznego wglądu wniesiona została przez nowego 
właściciela przedmiotowych działek, którego zamierzenia 
inwestycyjne różnią się od wnioskowanych w początko-
wej fazie sporządzania projektu planu. W złożonej uwa-
dze wnioskuje on o umożliwienie na przedmiotowych 
działkach lokalizacji hali o powierzchni zabudowy ok.  
1600 m2 i domu mieszkalnego o powierzchni ok. 250 m2, 
którą później zwiększa do 350 m2. Ustalenia wyłożonego do 
publicznego wglądu projektu planu nie pozwalają ani na 
lokalizację tak dużej hali, ani budynku mieszkalnego jedno-
rodzinnego o tak dużej powierzchni zabudowy zarówno na 
terenie elementarnym 9.MN jak i na pozostałych terenach 
objętych planem. Uwzględnienie tej uwagi wymagałoby: 
- zmiany ustaleń funkcjonalnych – z terenów zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej na tereny usługowe lub 
przemysłowe z zabudową mieszkaniową jako towarzyszą-
cą, - zmiany wyznaczonych w projekcie planu linii zabudo-
wy dla znacznego obszaru, - zmiany wskaźników kształto-
wania zagospodarowania terenu i form zabudowy, a więc 
istotnych zmian w ustaleniach dla terenu elementarnego 
9.MN. Teren elementarny 9.MN przestałby de facto być 
terenem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tzn. 
terenem, na którym ustalenia planu kształtują specyiczne, 
dostosowane do wymagań zachowania odpowiednich 
standardów zamieszkania, zasady funkcjonowania oraz 
walory i reguły zagospodarowania terenów. Zmiana prze-
znaczenia na tym terenie spowodowałaby także skutki dla 
terenów (nie tylko działek, ale całych, wyznaczonych w pla-
nie terenów elementarnych) sąsiadujących – uciążliwości 
i konsekwencje w atrakcyjności (wartości) nieruchomości, 
ze względu na sąsiedztwo zabudowy o dużej skali (hala o 
pow. zabudowy ok. 1600 m2) i charakterze komercyjnym. 
Wprowadzenie wnioskowanych zmian spowodowałby 
zniekształcone zasad budowy ładu przestrzennego, krajo-
brazu i kompozycji tego rejonu obszaru objętego planem. 
Ustalenia dla tego terenu stałyby się niekonsekwentne w 
stosunku do ustaleń na terenach sąsiadujących oraz na 
pozostałym obszarze objętym planem – wystąpiłoby na-
ruszenie zasad sprawiedliwości społecznej w jednakowym 
traktowaniu terenów o podobnych uwarunkowaniach 
i wyznaczaniu dla nich odpowiednio podobnych zasad 
zagospodarowania (w tym np. parametrów zabudowy i 
innych wskaźników urbanistycznych). Stwierdzić także 
należy, że wnioskowany we wniesionej uwadze sposób 
zagospodarowania terenów jest niezgodny z ustaleniami 
obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego, które w rozdziale 13.1.4. 
wyznacza zasady i tereny dla lokalizacji funkcji komercyj-
nych lub o charakterze komercyjnym (a o takich planach 
wnioskodawcy świadczy wskazana wielkość hali). Teren 
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objęty niniejszym planem miejscowym nie jest w Studium 
przeznaczony pod lokalizację tego rodzaju zagospodaro-
wania. W związku z powyższym Rada Gminy Potęgowo 
podtrzymuje sposób rozpatrzenia uwag przez Wójta Gminy 
Potęgowo o nieuwzględnieniu tej uwagi w całości.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VII/42/2011
Rady Gminy Potęgowo
z dnia 30 marca 2011 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY GMINY POTĘGOWO O SPO-

SOBIE REALIZACJI INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRA-

STRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ 
WŁASNYCH GMINY POTĘGOWO ORAZ ZASADACH ICH 
FINANSOWANIA ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH 
PUBLICZNYCH
Rozstrzygnięcie dotyczy miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości 
Potęgowo w gminie Potęgowo obejmującego tereny 
położone na północ od linii kolejowej, sporządzone zo-
stało na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca  
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z poźn. zm.) oraz w związku 
z art. 216 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 
inansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z 
poźn. zm.) i art. 7 ust. 1 pkt 2, 3 i 3a ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 
142, poz. 1591 z poźn. zm.), w nawiązaniu do „Prognozy 
skutków inansowych uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miej-
scowości Potęgowo w gminie Potęgowo obejmującego 
tereny położone na północ od linii kolejowej”.
Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbioro-
wych potrzeb wspólnoty. Jedna z kategorii zadań włas-
nych gminy obejmuje infrastrukturę techniczną. Pod 
pojęciem infrastruktury technicznej (zgodnie z art. 147 
ust. 2 ustawy z dnia z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (t.j.: Dz. U. z 2000 r. nr 46, poz. 543 z 
poźn. zm.) należy rozumieć – urządzenie albo moderni-
zację drogi oraz wybudowanie pod ziemią, na ziemi albo 
nad ziemią przewodów lub urządzeń wodociągowych, 
kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych 
i telekomunikacyjnych jako przyłączy wraz z niezbędną 
przebudową sieci bądź dróg w zakresie niezbędnym dla 
obsługi obiektu budowlanego.
Do zadań własnych gminy w zakresie infrastruktury tech-
nicznej należą sprawy:

— gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organi-
zacji ruchu drogowego;

— wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, 
usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, 
utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sa-
nitarnych, wysypisk i unieszkodliwiana odpadów 
komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i 
cieplną oraz gaz;

— działalności w zakresie telekomunikacji.
1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej przewi-

dziane do realizacji na podstawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu 
miejscowości Potęgowo w gminie Potęgowo obejmu-
jącego tereny położone na północ od linii kolejowej, 
stanowią:
— budowa i modernizacja publicznych dróg gmin-

nych;
— organizacja bezkolizyjnego przejazdu przez obszar 

kolejowy sąsiadujący od strony południowej z ob-
szarem niniejszego planu;

— organizacja bezkolizyjnego przejścia pieszego przez 
obszar kolejowy sąsiadujący od strony południowej 
z obszarem niniejszego planu;

— utrzymanie, modernizacja i rozbudowa istniejących, 
jak i budowa projektowanych sieci wodno-kanaliza-
cyjnych wraz z budową infrastruktury technicznej 
niezbędnej do wykonania projektowanych przyłą-
czy.

1.1. Projektowane bądź wymagające modernizacji drogi 
gminne stanowią odcinki przebiegające w liniach 
rozgraniczających dróg/ulic oznaczonych na rysunku 
planu jako:
1) teren elementarny 38.KD-Z;
2) tereny elementarne: 44.KD-L i 48.KD-L;
3) tereny elementarne: 40.KD-D, 41.KD-D, 42.KD-D, 

43.KD-D, 45.KD-D, 46.KD-D, 47.KD-D, 49.KD-D, 
50.KD-D, 51.KD-D, 52.KD-D, 53.KD-D.

1.2. Projektowanym i wymagającym organizacji bezkolizyj-
nym przejazdem przez obszar kolejowy sąsiadujący od 
strony południowej z obszarem niniejszego planu, jest 
przejazd w ciągu projektowanej drogi/ulicy oznaczonej 
na rysunku planu jako teren elementarny 38.KD-Z.

1.3. Projektowanym i wymagającym organizacji bezkolizyj-
nym przejściem pieszym przez obszar kolejowy sąsia-
dujący od strony południowej z obszarem niniejszego 
planu, jest przejście w rejonie terenu oznaczonego na 
rysunku planu jako wydzielenie wewnętrzne 535.1. na 
terenie elementarnym 44.KD-L.

1.4. Projektowane sieci wodociągowe stanowią odcinki 
przebiegające w liniach rozgraniczających dróg/ulic 
oznaczonych na rysunku planu jako:
1) tereny elementarne: 36.KD-Z, 37.KD-Z, 38.KD-Z, 

41.KD-D, 42.KD-D, 43.KD-D, 44.KD-L, 45.KD-D, 
46.KD-D, 48.KD-L, 49.KD-D, 50.KD-D, 51.KD-D, 
52.KD-D, 53.KD-D;

2) wydzielenia wewnętrzne:
a) 111.2.KDW i 111.3.KDW na terenie elementar-

nym 9.MN;
b) 125.2KDW i 125.3.KDW na terenie elementarnym 

10.MN;
c) 228.2.KDW na terenie elementarnym 18.ZP;
d) 251.2.KDW na terenie elementarnym 20.MN;
e) 277.3.KDW na terenie elementarnym 22.MW;
f) 291.2.KDW na terenie elementarnym 23.MN;
g) 306.2.KDW, 306.3.KDW i 306.4.KX na terenie 

elementarnym 24.MN;
h) 417.2.KDW na terenie elementarnym 33.MN;
i) 430.3.KDW i 430.3.KDW na terenie elementar-

nym 34.MN.
1.5. Projektowane sieci kanalizacji sanitarnej stanowią 

odcinki przebiegające w liniach rozgraniczających 
dróg/ulic i ciągów pieszych oznaczonych na rysunku 
planu jako:
1) tereny elementarne: 36.KD-Z, 37.KD-Z, 38.KD-Z 

40.KD-D, 41.KD-D, 42.KD-D, 43.KD-D, 44.KD-L 
45.KD-D, 46.KD-D, 47.KD-D, 48.KD-L, 49.KD-D, 
50.KD-D, 51.KD-D, 52.KD-D, 53.KD-D;

2) wydzielenia wewnętrzne:
a) 111.2.KDW i 111.3.KDW na terenie elementar-

nym 9.MN;
b) 125.2.KDW, 125.3.KDW i 125.4.KX na terenie 

elementarnym 10.MN;
c) 202.2.KDW na terenie elementarnym 16.U;
d) 228.2.KDW na terenie elementarnym 18.ZP;
e) 237.2.KDW na terenie elementarnym 19.MW;
f) 251.2.KDW na terenie elementarnym 20.MN;
g) 291.2.KDW na terenie elementarnym 23.MN;
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h) 306.2KDW, 306.3.KDW i 306.4.KX na terenie 
elementarnym 24.MN.

i) 430.2.KDW i 430.2.KDW na terenie elementar-
nym 34.MN.

1.6. Projektowany układ kanalizacji deszczowej obsługu-
jący publiczne tereny komunikacyjne zlokalizowane 
na obszarze objętym planem stanowią:
1) zlokalizowane na terenach dróg/ulic publicznych 

tereny zieleni urządzonej, zorganizowane jako 
spójny i ciągły system gromadzenia, zagospo-
darowania i wykorzystania wód opadowych;

2) zbiornik retencyjny, zlokalizowany na obsza-
rze oznaczonym na rysunku planu jako teren 
elementarny 35.ZP, połączony z systemem, o 
którym mowa w pkt 1.

2. Sposób realizacji inwestycji:
 Realizacja powyższych inwestycji, należących do zadań 

własnych Gminy i zapisanych w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miej-
scowości Potęgowo w gminie Potęgowo obejmującego 
tereny położone na północ od linii kolejowej, odbywać 
się powinna zgodnie z założeniami określonymi w 
zmianie Studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania gminy Potęgowo uchwalonym Uchwałą Rady 
Gminy Potęgowo Nr XLI/297/2010 z dnia 30 kwietnia 
2010 r. Zaleca się etapowanie inwestycji zarówno z 
zakresu inwestycji drogowych i komunikacyjnych jak 
i z zakresu infrastruktury technicznej, stosownie do 
możliwości budżetowych Gminy (właściwych organów 
administracji publicznej), zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia z 27 sierpnia 2009 r. o inansach publicznych (Dz. 
U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z poźn. zm.) Działania 
podejmowanie w zakresie rozwoju i modernizacji in-
frastruktury powinny odbywać się systematycznie oraz 
w ramach możliwości – kompleksowo – np. budowa 
i modernizacja dróg wraz z budową i modernizacją 
sieci infrastruktury technicznej, co pozwala zdobyć 
oszczędności zarówno inansowe, jak i czasowe oraz 
rozwiązać problem kolizji technicznych.Zaleca się bieżą-
ce monitorowanie i koordynowanie realizacji inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, na wszystkich 
etapach tj.: budowy, rozbudowy i modernizacji sieci.
Należy kształtować system wodociągowy w sposób 
pozwalający na zapewnienie ciągłości dostaw wody 

poprzez np. tworzenie układów pierścieniowych; zmie-
rzające docelowo do spięcia wszystkich wodociągów w 
jeden system wodociągowy dla całej Gminy.Realizacja 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej powinna 
przebiegać zgodnie z obowiązującymi przepisami i nor-
mami. Należy realizować programy budowy, nie tylko 
dając gwarancję możliwie szybkiej realizacji zamierze-
nia, ale również gwarantując wysoką jakoś wykonania 
inwestycji.

3. Zasady inansowania:
 Źródła inansowania zadań gminnych mogą pocho- 

dzić z:
a) dochodów własnych Gminy;
b) rożnego rodzaju dotacji;
c) funduszy strukturalnych Unii Europejskiej;
d) kredytów, pożyczek preferencyjnych.

  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla 
fragmentu miejscowości Potęgowo w gminie Potęgowo 
obejmujący tereny położone na północ od linii kolejowej 
ma na celu:

— realizację polityki przestrzennej Gminy określonej 
w zmianie Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania gminy Potęgowo uchwalonym 
Uchwałą Rady Gminy Potęgowo Nr XLI/297/2010 
z dnia 30 kwietnia 2010 r. oraz w Strategii Rozwo-
ju Gminy Potęgowo do roku 2020, która została 
przyjęta przez Radę Gminy Potęgowo uchwałą  
Nr XXIV/171/2008 z dnia 30 września 2008 r.;

— zaspokojeniu potrzeb inwestycyjnych, a więc także 
pośrednio potrzeb mieszkaniowych, mieszkańców 
Gminy Potęgowo;

— harmonijne i racjonalne ekonomicznie i przestrzennie 
kształtowanie terenów (w tym w szczególności atrak-
cyjnych terenów mieszkaniowych) miejscowości 
Potęgowo,.

— wywołanie zmian estetycznych w krajobrazie gmi-
ny

— kształtowanie ładu przestrzennego na obszarze miej-
scowości Potęgowo. Skutki ekonomiczno-społeczne 
wynikają pośrednio z uchwalenia w/w planu. Zależą 
one bezpośrednio od realizacji inwestycji, opisanych 
w niniejszym rozstrzygnięciu. Brak planu miejscowe-
go z pewnością uniemożliwiłby ich realizację.
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 UCHWAŁA Nr VII.74.2011
Rady Gminy Ustka

 z dnia 20 maja 2011 r.

zmieniająca uchwałę Nr XXXII/339/2006 Rady Gminy Ustka z dnia 25 stycznia 2006 roku  
w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ustka, zmienioną  

Uchwałą Nr XXXIII/390/2009 Rady Gminy Ustka z dnia 30 grudnia 2009 roku.

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 roku samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: 
z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 
984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; Dz. U. z 2003 roku 
Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; Dz. U. z 2004 roku Nr 
102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; Dz. U. 
z 2005 roku Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; Dz. U. z 
2006 roku Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; Dz. U. z 2007 
roku Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; 
Dz. U. z 2008 roku Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; Dz. 
U. z 2009 roku Nr 52 poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 

roku Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 
40, poz. 230) oraz art. 4 ust. 1 i 2 stawy z dnia 13 września 
1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2005 roku Nr 236 poz. 2008 ze 
zmianami: z 2005 roku Nr 180 poz. 1495; Dz. U. z 2006 roku 
Nr 144 poz. 1042; Dz. U. z 2008 roku Nr 223 poz. 1464; Dz. 
U. z 2009 roku Nr 18 poz. 97, Nr 79 poz. 666, Nr 92 poz. 
753, Nr 215, poz. 1664, z 2010 roku Nr 47, poz. 278, z 2011 
roku Nr 5, poz. 13) po zasięgnięciu opinii Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego Rada Gminy Ustka 
uchwala, co następuje:


