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z wykonania budcetu gminy za 2010 rok
926 2 011 906,40

92601 1 311 957,85

405 793,70

906 164,15

92605 699 948,55

699 948,55

20 008 537,02

Kultura fizyczna i sport 2 316 000,00

Obiekty sportowe 1 616 000,00

Budowa boiska sportowego i placu zabaw - zagospodarowanie 

terenu przy Wwietlicy wiejskiej w SzczerbiCcinie
416 000,00

Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Lubiszewie w 

ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"
1 200 000,00

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 700 000,00

Remont i rozbudowa amfiteatru w parku w miejscowoWci  Turze 700 000,00

Razem 24 505 777,00

3140

 UCHWAŁA Nr X/89/2011

Rady Gminy Zblewo

 z dnia 13 października 2011 r.

 w sprawie uchwalenia: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego 

działkę nr 280/4, 283/11, 283/10, 283/22, cz. dz. 280/5 na terenie wsi Bytonia, gmina Zblewo (uchwalonego Uchwałą 

Nr XXVII/138/96 Rady Gminy Zblewo z dnia 29 października 1996 r.).

  Na podstawie art. 20, w związku z art. 3, ust. 1, art. 15, 
art. 17, art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, (Dz. U.z 2003r. nr 80 
poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. 
Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy 
Zblewo uchwala, co następuje:

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

  Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego dla obszaru obejmującego działkę 
nr 280/4, 283/11, 283/10, 283/22, cz. dz. 280/5 na terenie 
wsi Bytonia, gmina Zblewo.

§ 2

  Plan obejmuje obszar na terenie wsi Bytonia, w grani-
cach określonych na rysunku planu, stanowiącym załącznik 
Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Przedmiotem planu jest ustalenie przeznaczenia tere-
nów na określone cele oraz ustalenie zasad ich zagospo-
darowania i zabudowy, przyjmujące ład przestrzenny i 
zrównoważony rozwój za podstawę tych ustaleń.

2. Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego składają się z:
1) części tekstowej ogólnej zawartej w Rozdziale II ni-

niejszej uchwały – Ustalenia ogólne
2) części tekstowej szczegółowej zawartej w Rozdziale 

III niniejszej uchwały – Ustalenia szczegółowe
3) części graficznej w formie rysunku zmiany planu 

stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały 
– rysunek planu w skali 1:1000

Rozdział 2

Ustalenia ogólne

§ 4

  Ustala się następujące definicje użytych pojęć w usta-
leniach planu:

1) Strefa funkcyjna – fragment obszaru objętego 
granicami opracowania planu, ograniczony liniami 
rozgraniczającymi, charakteryzujący się określoną 
funkcją i jednolitymi zasadami zagospodarowania 
oraz oznaczony własnym symbolem literowo-cyfro-
wym.

2) Karta terenu – zapis słowny ustaleń szczegółowych 
planu dla jednej lub kilku terenów funkcyjnych.

3) Powierzchnia biologicznie czynna – definicja zgodna 
z art. 3, ust. 22 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi 
zmianami).

4) Linia zabudowy – jest to nieprzekraczalna linia lo-
kalizacji ścian zewnętrznych budynków oznaczona 
graficznie na rysunku planu. Dopuszcza się wysu-
nięcie przed linię zabudowy części budynku, takich 
jak: schody zewnętrzne, podesty, pochylnie, zejścia 
i zjazdy do piwnic i garaży wbudowanych, tarasy 
naziemne (niepodpiwniczone), zadaszenia nad wej-
ściem oraz balkony i wykusze wystające na max. 
1,5 m i o szerokości maks. 30% szerokości frontu 
budynku.

5) Powierzchnia zabudowy – maksymalna dopuszczalna 
wielkość określająca pokrycie działki powierzchnią 
zabudowy wyrażona w% jako stosunek powierzchni 
wszystkich budynków (mierzona po obrysie ścian 
zewnętrznych kondygnacji parteru) zlokalizowanych 
na działce lub w obrębie strefy funkcyjnej do po-
wierzchni tej działki lub strefy funkcyjnej; powierzch-
nia zabudowy nie dotyczy powierzchni utwardzonych 
oraz boisk.

6) Wysokość zabudowy – definicja zgodna z art. 6 Roz-



Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 150 — 17979 — Poz. 3140

porządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 
2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. 
U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami).

7) Zabudowa o funkcji wiodącej – zabudowa o funkcji 
określonej dla danej strefy funkcyjnej wg klasyfikacji 
w punkcie 3. § 5 niniejszej uchwały.

8) Zabudowa o funkcji towarzyszącej – zabudowa o 
funkcji uzupełniającej, towarzysząca zabudowie 
wiodącej, wg klasyfikacji w punkcie 3 § 5 niniejszej 
uchwały.

9) Zapewnienie parkingów – w granicach działki lub 
terenu należy zapewnić minimalną ilość miejsc 
postojowych w liczbie określonej w ustaleniach 
szczegółowych.

10) Przepisy szczególne – należy przez to rozumieć 
obowiązujące przepisy prawne ustaw wraz z ak-
tami wykonawczymi do tych ustaw przywołane w 
ustaleniach szczegółowych planu. W przypadku 
uchylenia lub zmiany przepisu szczegółowego w 
planie miejscowym obowiązuje przepis przywołany 
w ustaleniach szczegółowych.

11) Infrastruktura techniczna i drogowa – należy przez 
to rozumieć infrastrukturę publiczna i niepubliczną 
z zakresu dróg, ścieżek rowerowych, chodników, 
ciągów pieszo-jezdnych oraz uzbrojenia terenu w 
sieci kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, 
wodociągowej, gazociąg, linie elektroenergetyczne 
i teletechniczne oraz inżynierskich obiektów budow-
lanych (przepompownie, stacje transformatorowe, 
hydrofornie, przepusty, mosty, maszty teletechnicz-
ne itp.)

12) Obiekt budowlany – należy przez to rozumieć 
wszystkie budynki, budowle i obiekty w rozumie-
niu przepisów Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118).

13) Pas techniczny – wydzielony pas terenu biegnący 
równolegle do istniejących lub projektowanych 
dróg, do istniejących lub projektowanych tras sieci 
magistralnych lub biegnący wzdłuż linii brzegowych 
wód otwartych. Pas techniczny może być włączony 
do istniejącego pasa drogowego. Pas techniczny 
może być również przeznaczony dla przebiegu infra-
struktury technicznej, drogowej, ciągów pieszych, 
chodników itp.

§ 5

1. Ustala się podział terenu objętego granicami planu 
na poszczególne strefy funkcyjne oddzielone liniami 
rozgraniczającymi wyznaczającymi tereny o różnych 
funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania 
terenu.

2. Strefy funkcyjne oznacza się symbolami cyfrowo-lite-
rowymi, określającymi w kolejności:
1) Tereny komunikacji

a) symbol pierwszy – cyfra arabska (z kropką) 
oznaczająca kolejny numer terenu wydzielonego 
liniami rozgraniczającymi. Kolejny numer terenu 
poprzedza cyfra 0 (bez kropki)

b) symbol drugi – jedna lub kilka dużych liter alfa-
betu (bez kropki) określających klasyfikację terenu 
komunikacji.

2) Pozostałe tereny funkcyjne
a) symbol pierwszy – cyfra arabska (z kropką) 

oznaczająca kolejny numer terenu wydzielonego 
liniami rozgraniczającymi.

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

3. Dla obszaru objętego planem określa się następujące 
ustalenia ogólne dla poszczególnych grup funkcji. Funk-
cje określone w ustaleniach szczegółowych, inne niż w 
ustaleniach ogólnych, są obowiązujące.
1) UO,US – Tereny zabudowy usług oświaty, sportu i 

rekreacji
a) Wiodące funkcje, obiekty oraz formy użytkowania 

i zagospodarowania terenu:
— lokalizacja zabudowy usług publicznych i nie-

publicznych z zakresu oświaty
— lokalizacja zabudowy usług sportu i rekreacji

b) Towarzyszące formy zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu:
— lokalizacja zabudowy mieszkaniowej związanej 

z funkcją wiodącą - max. 1 lokal lub budynek 
mieszkalny w obrębie nieruchomości, przezna-
czony dla dozoru lub zarządcy nieruchomości

— lokalizacja zabudowy towarzyszącej i gospodar-
czej - garaże, wiaty, altany w formie wolnostoją-
cych lub zespolonych obiektów budowlanych

— lokalizacja obiektów małej architektury i budow-
li związanych z zagospodarowaniem terenu

— lokalizacja i przebudowa dowolnych urządzeń 
sportowych

— lokalizacja urządzeń i obiektów infrastruktury 
technicznej i drogowej

— lokalizacja dróg wewnętrznych i miejsc posto-
jowych

c) Wykluczone formy zabudowy i zagospodarowania 
terenu:
— lokalizacja wiatraków wytwarzających prąd
— lokalizacja wszelkich obiektów, rzemieślniczych, 

produkcyjnych i składów
2) Tereny komunikacji i infrastruktury technicznej:
  PT – pas techniczny dla przebiegu infrastruktury 

technicznej i drogowej

§ 6

1. Ustalenia planu odnoszą się do nowych podziałów 
geodezyjnych, do inwestycji noworealizowanych, do 
zmian wprowadzanych drogą rozbudów i przebudów 
oraz do zmian przeznaczenia terenów i obiektów, chyba 
że ustalenia szczegółowe stanowią inaczej.

2. Linie rozgraniczające stref funkcyjnych mogą ulegać 
korektom, jeżeli konieczność taka wyniknie z rozwiązań 
technicznych lub ochrony istniejących walorów, o ile nie 
naruszy to innych ustaleń planu. W strefach funkcyjnych 
dopuszcza się również wydzielanie działek dla potrzeb 
infrastruktury (stacje trafo, przepompownie itp.) oraz 
dróg wewnętrznych (chyba, że ustalenia szczegółowe 
stanowią inaczej) po uzyskaniu zgody osób, których 
interes prawny może być naruszony.

3. Zakres uciążliwości dla środowiska prowadzonej dzia-
łalności musi być ograniczony do granic obszaru, dla 
którego inwestor posiada tytuł prawny.

4. W przypadku lokalizacji stacji transformatorowych 
należy wyposażyć je w rozwiązania gwarantujące 
zabezpieczenie gruntu oraz wód powierzchniowych i 
podziemnych przed skutkami awarii transformatora, w 
tym wycieku oleju izolacyjnego.

Rozdział 3
Ustalenia szczegółowe

§ 7

  W granicach miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego zostały wyodrębnione 2 strefy funkcyjne, 
ujęte w 2 kartach terenu.
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1. KARTA TERENU Nr1 wieW Bytonia 1146-10-09/II PP 

2. PRZEZNACZNIE TERENU 

UO, US Tereny zabudowy usług oWwiaty, sportu i rekreacji 

3. NrSTREFY 1.UO,US 

POWIERZCHNIA 1,84 ha 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO 

Działania inwestycyjne realizować w sposób identyfikuj>cy przestrzeM poprzez kształtowanie zabudowy okreWlone 
szczegółowo 
w pkt. 8. 

5. ZASADY OCHRONY VRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

5.1 Ochronie podlegaj>: istniej>ca rzeaba terenu,zieleM oraz systemy drenarskie, wg nicej wymienionych zasad: 

5.1.1 Powierzchnie terenu chronić przed erozj> wodn> poprzez zapewnienie swobodnego odpływu wód 
opadowych, nie dopuszczaj>c do ich zalegania. JednoczeWnie nalecy nie dopuWcić na terenach zabudowanych 
do zalewania działek s>siednich. 

5.1.2 Istniej>c> zieleM nalecy zachować. Wycinka drzew zgodnie z ustaw> o ochronie przyrody moce nast>pić 
jedynie za zgod> odpowiednich organów. 

5.1.3 Nalecy zapewnić spójny system gospodarki wodami gruntowymi (np. drenac, przepusty itp.) bior>c pod 
uwagC uwarunkowania terenów przyległych. W przypadku natrafienia w trakcie realizacji robót 
budowlanych na istniej>cy drenac nalecy go bezwzglCdnie zachować lub przełocyć zachowuj>c spójnoWć 
systemu drenacowego całego obszaru. 

5.2 Utrzymać minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – 10%. 

5.3 Przy realizacji ustaleM planu nalecy zapewnić ochronC siedlisk i stanowisk ochronnych gatunków, zgodnie z obowi>zuj>cymi 
przepisami prawa dotycz>cymi ochrony gatunkowe dziko wystCpuj>cych roWlin, zwierz>t i grzybów objCtych ochron>. 

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

Elementy dziedzictwa kulturowego nie wystCpuj>. 

7. WYMAGANIA WYNIKAJ=CE Z POTRZEBKSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

Dopuszcza siC lokalizacjC obiektów budowlanych o funkcji publicznej. 

8. PARAMETRY I WSKA`NIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY 

8.1 IloWć 
kondygnacji, 
wysokoWć dla 
zabudowy : 

OkreWla siC max 3 kondygnacje nadziemne. 
Max. wysokoWć zabudowy 20,0 m od poziomu terenu do pokrycia dachu. 

8.2 Pow. zabudowy: Do 40% pokrycia powierzchni działki. 

8.3 Dachy : Dowolne. 

8.4 Kształtowanie 
formy 
architektonicznej: 

Stosować spójne formy architektoniczne oraz materiały dla całego zespołu zabudowy w obrCbie strefy, 
z wykluczeniem sidingu. 

8.5 Zabudowa 
towarzysz>ca: 

Dopuszcza siC zabudowC towarzysz>c> zwi>zan> z funkcj> wiod>c> z zachowaniem spójnoWci formy 
architektonicznej oraz materiałów dla całego zespołu zabudowy w obrCbie działki lub działek w strefie. 

8.6 Mała 
architektura: 

Dopuszcza siC realizacjC obiektów małej architektury zwi>zanej z funkcj> wiod>c>. 

8.7 Linie zabudowy: Nalecy zachować nieprzekraczalne linie zabudowy – wg rysunku planu; nie dotyczy budynków 
istniej>cych oraz ich nadbudowy, 

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

Tereny lub obiekty podlegaj>ce ochronie, ustalone na podstawie odrCbnych przepisów, nie wystCpuj>. 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOVCI 

10.1 Dopuszcza siC scalanie działek. 

10. 

10.2 Dopuszcza siC wydzielenie działek oraz zmianC granic funkcji terenu dla lokalizacji infrastruktury techn. i dróg (drogi 
dojazdowe wewnCtrzne, sieci, przepompownie, stacje transformatorowe, osadniki itp.) o parametrach wynikaj>cych 
z technologii i przepisów szczegółowych 

11. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW 

11.1 W strefie dopuszcza siC lokalizacjC obiektów budowlanych, o których mowa w pkt. 7. i 10.2. 

11.2 Zakaz lokalizowania wiatraków wytwarzaj>cych pr>d. 

11.3 Na terenach dopuszcza siC lokalizacjC: dróg wewnCtrznych, ci>gów pieszo-jezdnych, dojazdów pocarowych, urz>dzeM 
i obiektów infrastruktury technicznej i drogowej oraz ogólnodostCpnej zieleni urz>dzonej i zbiorników retencyjnych. 

11.4 Dopuszcza siC lokalizacjC i przebudowC wszelkich urz>dzeM sportowych. 

12. KOMUNIKACJA 

12.1 Dojazd z istniej>cych i projektowanych dróg publicznych lub wewnCtrznych. 

12.2 Wzdłuc granicy terenu leWnego nalecy pozostawić rezerwC terenu szerokoWci 10,0 m na zapewniaj>cy swobodny dojazd do 
lasu. 

12.3 Miejsca parkingowe nalecy zapewnić w granicach własnych działek w iloWci: 
- min. 1 miejsce postojowe/1 pomieszczenie do nauczania 
- min 10 miejsc postojowych/100 miejsc siedz>cych w hali sportowej 
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zbiorników retencyjnych 

Ogrzewanie: Systemem indywidualnym lub zbiorowym w oparciu o nieemisyjne lub niskoemisyjne aródła ciepła. 

Energetyka: Z sieci energetycznej na warunkach gestora sieci. 

Utylizacja odpadów 
stałych: 

Wywóz przez specjalistyczne przedsiCbiorstwa na składowisko odpadów, z którego korzysta gmina. 

Uzbrojenia komercyjne, 
teletechnika, telewizja 
kablowa itp.: 

Dopuszcza siC lokalizacjC uzbrojenia na zasadach i w uzgodnieniu z gestorem sieci. Istniej>ce uzbrojenie 
dopuszcza siC pozostawić i ucytkować, ewentualne usuniCcie kolizji z planowan> inwestycj> usun>ć na 
warunkach i w uzgodnieniu z zarz>dc> sieci. 

14. SPOSÓB TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ=DZANIA I UbYTKOWANIA 

Nie ustala siC 

15. STAWKA PROCENTOWA 

30 % 

16. INNE USTALENIA 

Dopuszcza siC lokalizacjC funkcji mieszkaniowej zwi>zanej z funkcj> wiod>c> - max. 1 lokal lub budynek mieszkalny 
w obrCbie nieruchomoWci, przeznaczony dla dozoru lub zarz>dcy nieruchomoWci. 

 
1. KARTA TERENU Nr2 wieW Bytonia 1146-10-09/II PP 

2. PRZEZNACZNIE TERENU 

PT Pas techniczny dla przebiegu infrastruktury technicznej i drogowej 

3. NrSTREFY 01.PT 

POWIERZCHNIA 0,09 ha 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO 

Nie dotyczy. 

5. ZASADY OCHRONY VRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

5.1 Nalecy zapewnić spójny system gospodarki wodami gruntowymi i powierzchniowymi (np. wykonanie drenacu, melioracji, itp.) 
bior>c pod uwagC uwarunkowania terenów przyległych. W przypadku natrafienia w trakcie realizacji robót budowlanych na 
istniej>cy drenac nalecy go bezwzglCdnie zachować lub przełocyć zachowuj>c spójnoWć systemu drenacowego całego obszaru. 

5.2 Zabezpieczyć odpływ 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 WSPÓŁCZESNEJ 

Elementy dziedzictwa kulturowego nie wystCpuj>. 

7. WYMAGANIA WYNIKAJ=CE Z POTRZEBKSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

Dopuszcza siC lokalizacjC obiektów i urz>dzeM o funkcji publicznej z zakresu infrastruktury technicznej, jeceli warunki techniczne 
i wymogi bezpieczeMstwa na to pozwalaj>. 

8. PARAMETRY I WSKA`NIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY 

Zakaz zabudowy poza obiektami i urz>dzeniami okreWlonymi w pkt. 7. 

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

Tereny lub obiekty podlegaj>ce ochronie, ustalone na podstawie odrCbnych przepisów, nie wystCpuj>. 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOVCI 10. 

W strefie dopuszcza siC wydzielenie działek oraz zmianC granic funkcji terenu dla potrzeb infrastruktury techn. i dróg (sieci, 
przepompownie, stacje transformatorowe, osadniki itp.) o parametrach wynikaj>cych z technologii i przepisów szczegółowych. 

11. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW 

szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych: - 7,0 m – wg rysunku planu 

12. KOMUNIKACJA 

12.1 BudowC, przebudowC i modernizacje zjazdów na drogC gminn> (dz. nr 283/18) nalecy uzgodnić z Zarz>dc> Drogi. 

12.2 Pas techniczny stanowi rezerwC dla poszerzenia drogi gminnej (dz. nr 283/18). W przypadku realizacji jezdni, jej parametry 
techniczne powinny być zgodne z wymogami dla dróg pocarowych zawartymi w przepisach odrCbnych. 

INFRASTRUKTURA 

13.1 Vciekideszczowe : Powierzchniowo pod warunkiem spełnienia wymagaM okreWlonych w obowi>zuj>cych przepisach. 
Dopuszcza siC odprowadzenie Wcieków do kanalizacji deszczowej. 

13.2 Linie 
telekomunikacyjne: 

Realizować w formie podziemnych kabli układanych w pasach drogowych zgodnie z pkt.7 

13. 

13.3 Sieć wodoci>gowa: Sieć wodoci>gowa uliczna powinna odpowiadać wymaganiom sieci wodoci>gowych przeciwpocarowych 

INFRASTRUKTURA 

Woda: Z wodoci>gu wiejskiego. 

Vcieki sanitarne Do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej. Dopuszcza siC odprowadzenie Wcieków sanitarnych do 
zbiorników bezodpływowych z udokumentowanym wywozem Wcieków do oczyszczalni jako rozwi>zanie 
tymczasowe do czasu wykonania kanalizacji sanitarnej; z chwil> wybudowania zbiorczej kanalizacji 
sanitarnej nalecy je bezwzglCdnie zlikwidować, a obiekt podł>czyć do sieci. 

13. 

Vciekideszczowe : 1) Powierzchniowe odprowadzenie czystych wód deszczowych dopuszczane jest dla powierzchni 
dachowych ekologicznych oraz terenów nieutwardzonych, pod warunkiem zabezpieczenia terenu przed 
zaleganiem wód opadowych i zalewaniem terenów s>siednich.
2) Wody opadowe z powierzchni utwardzonych (drogi, parkingi, place manewrowe) nalecy podczyWcić 
w stopniu zapewniaj>cym spełnienie wymagaM okreWlonych w obowi>zuj>cych przepisach i odprowadzić je 
do pobliskich cieków powierzchniowych, systemu kanalizacji deszczowej, dołów chłonnych lub 
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w zakresie m. in. parametrów technicznych i lokalizacji hydrantów, itp. zgodnie z przepisami odrCbnymi. 

13.4 W obrCbie projektowanych linii rozgraniczaj>cych dopuszcza siC lokalizacjC wszystkich rodzajów infrastruktury technicznej. 

13.5 Przebieg i lokalizacjC sieci, obiektów i urz>dzeM incynierskich nalecy podporz>dkować obowi>zuj>cym przepisom szczegółowym 
oraz uzgodnić z zarz>dcami lub właWcicielami. 

14. SPOSÓB TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ=DZANIA I UbYTKOWANIA 

Nie ustala siC 

15. STAWKA PROCENTOWA 

0 % 

16. INNE USTALENIA 

Nie wystCpuj>. 

Rozdział 4

Stwierdzenie zgodności planu ze studium

§ 8

  Stwierdza się, iż Miejscowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego nie narusza ustaleń polityki przestrzennej 
gminy, określonej w Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Zblewo uchwa-
lonego Uchwałą Rady Gminy Zblewo Nr XIII/65/95 z dnia 
27.06.1995 r. i zmienionego uchwałą Rady Gminy Zblewo 
Nr XXX/239/2005 z 11.07.2005 r. i uchwałą Rady Gminy 
Zblewo Nr V/34/07 z dnia 30 marca 2007 r.

Rozdział 5

Załączniki do uchwały

§ 9

  Integralną częścią uchwały są:
1) Rysunek planu nr 1 w skali 1:1000 – załącznik Nr 1 do 

niniejszej uchwały
2) Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w pla-

nie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 
należą do zadań własnych Gminy oraz zasadach ich 
finansowania – załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały

3) Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag – załącz-
nik Nr 3 do niniejszej uchwały

Rozdział 6

Postanowienia końcowe

§ 10

  Zobowiązuje się Wójta Gminy Zblewo do:

1) Niezwłocznego przekazania niniejszej uchwały Wojewo-
dzie Pomorskiemu w celu ogłoszenia jej w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Pomorskiego.

2) Umieszczenia odpisu niniejszej uchwały na okres 14 dni 
na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zblewo.

3) Publikacji niniejszej uchwały wraz z częścią graficzną 
na stronie internetowej Urzędu Gminy Zblewo.

4) Umożliwienia zainteresowanym osobom wglądu do 
dokumentów przedstawiających plan oraz wydawanie 
z tych dokumentów, na wniosek zainteresowanych, 
potrzebnych im wyrysów i wypisów z planu, na zasa-
dach określonych w art. 30 ust. 2 wymienionej ustawy 
o zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 11

  Wejście w życie niniejszego planu powoduje utratę 
mocy miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego uchwalonego Uchwałą Nr XXVII/138/96 Rady Gmi-
ny Zblewo z dnia 29 października 1996 r. w „w sprawie 
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego we fragmencie wsi Bytonia, część działki 
nr 280/2”, tj. dla obszaru objętego niniejszą uchwałą.

§ 12

  Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni od ogło-
szenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomor-
skiego za wyjątkiem § 10 ust. 1 i 2, które wchodzą w życie 
z dniem podjęcia uchwały.

Przewodniczący
Rady Gminy

Janusz Trocha
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Załącznik nr 2
do uchwały nr X/89/2011
Rady Gminy Zblewo
z dnia 13 października 2011 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w 

planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich 

finansowania

Dla przedmiotu planu nie występuje konieczność realizacji 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą 
do zadań własnych gminy.

Załącznik nr 3
do uchwały nr X/89/2011
Rady Gminy Zblewo
z dnia 13 października 2011 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wnie-

sionych do projektu planu wyłożonego do publicznego 

wglądu

W okresie wyłożenia projektu planu do publicznego 
wglądu oraz w czasie 14 dni po upływie okresu wyłożenia 
projektu planu uwagi nie wpłynęły.

3141

 UCHWAŁA Nr X/113/2011

Rady Powiatu Chojnickiego

 z dnia 6 października 2011 r.

zmieniająca uchwałę w sparwie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości przez jednostki 

organizacyjne Powiatu Chojnickiego.

  Na podstawie art. 12 pkt 11, art. 40 ust. 2 pkt 3, art. 42 
ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie po-
wiatowym (t. j. - Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.), 
art. 43 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (t. j. - Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 
ze zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

  W Uchwale Nr XXV/197/2005 Rady Powiatu Chojnickie-
go z dnia 11 kwietnia 2005 r. w sprawie określenia szcze-
gółowych warunków korzystania z nieruchomości przez 
jednostki organizacyjne Powiatu Chojnickiego wprowadza 
się następującą zmianę: w § 13 po ust. 2 dodaje się ust. 3 
o treści: „Postanowienia zawarte w § 5, § 6, § 7, § 8, § 12 
uchwały nie mają zastosowania do Centrum Edukacyjno-
Wdrożeniowego w Chojnicach.”

§ 2

  Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 3

  Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia jej ogłoszenia.

 Przewodniczący Rady
Robert Skórczewski

3142

 UCHWAŁA Nr IX/63/2011

Rady Powiatu Lęborskiego

 z dnia 16 września 2011 r.

 w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych 

oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.

  Na podstawie art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerw-
ca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U.Nr 108 
z 2005 r., poz. 908 ze zm.) i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 
czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.Nr 142 
z 2001 r., poz. 1592 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

  Ustala się wysokość opłat za czynności związane z 
usuwaniem pojazdów z dróg powiatu lęborskiego i prze-
chowywaniem tych pojazdów na parkingach strzeżonych, 
w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2

1. Ustala się wysokość kosztów powstałych w wyniku 
wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie 
odstąpienia od jego usunięcia, w brzmieniu określonym 
w załączniku nr 2 do uchwały.

2. Naliczenie kosztów następuje w przypadku dojazdu do 
miejsca zdarzenia.

§ 3

  Wykonanie uchwały powierza się Staroście Lęborskie-
mu.

§ 4

  Traci moc Uchwała Nr XLIV/326/10 Rady Powiatu Lębor-
skiego z dnia 17 września 2010 roku w sprawie ustalenia 
wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu

§ 5

  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Po-
morskiego.

Przewodniczący
Rady Powiatu Lęborskiego

Waldemar Walkusz


