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ubiegania siC oWrodki pomocowe.

IV. Wsparcie finansów gminy Wrodkami zewnCtrznymi 

(kredytami, pocyczkami, dotacjami, emisj> obligacji), 

w celu zapewnienia Wrodków na szczególnie kosztowne 

w realizacji projekty, np. w zakresie infrastruktury 

technicznej i drogownictwa.

Zasady prowadzenia polityki finansowej:

I. Konstruowanie rocznych budcetów powinno odbywać 
siC w kontekWcie wieloletniej polityki finansowej 

gminy, nastawionej na realizacjC inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej.

II. `ródła finansowe zwi>zane z korzyWciami opracowanego 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

(renty planistyczne, opłat adiacenckich itp.) powinny być 
przeznaczone na rozwój przestrzenny i infrastrukturalny 

Opłaty z tytułu renty planistycznej oraz opłaty adiacenckie 

winny być Wci>gane w kacdym przypadku.
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Uchwała nr XXXVI/277/2008

Rady Gminy Gniewino

 z dnia 3 grudnia 2008 r.

 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuj>cy fragment terenu działki 

o numerze ewidencyjnym 81/2 w obrCbie geodezyjnym Słuszewo w gminie Gniewino z przeznaczeniem pod lokali-

zacjC gazoci>gu dosyłowego wysokiego ciWnienia PN 6,3MPa.

Na podstawie art. 20 w zwi>zku z art. 14 ust. 8, art. 15, 

art. 16 ust. 1, art. 17, art. 29 i art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 

marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-

nym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z póan. zm.), rozporz>dzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie 

wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1587) 

i 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.), Rada Gminy Gniewino uchwala, 

co nastCpuje:

§ 1

1. Po stwierdzeniu zgodnoWci z ustaleniami „Studium 

uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Gniewino”,

2. Po rozstrzygniCciu uwag, które wpłynCły do projektu 

planu,

3. Po rozstrzygniCciu dotycz>cym zasad finansowania 

zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które nalec> do zadaM własnych gminy,

uchwala siC:

 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

obejmuj>cy fragment terenu działki o numerze 

ewidencyjnym 81/2 w obrCbie geodezyjnym Słuszewo 

w gminie Gniewino z przeznaczeniem pod lokalizacjC 

gazoci>gu dosyłowego wysokiego ciWnienia PN 

6,3MPa,

 zwany dalej „planem”, którego granice zostały okreWlone 

na rysunkach stanowi>cych zał>czniki od 1 do 2 do 

niniejszej uchwały

§ 2

Celem wprowadzenia regulacji zawartych w planie jest 

stworzenie warunków dla realizacji i funkcjonowania gazo-

ci>gu dosyłowego wysokiego ciWnienia PN 6,3MPa.

§ 3

Przedmiotem ustaleM planu jest pas strefy kontrolowanej 

projektowanego gazoci>gu wysokiego ciWnienia. Dla obszaru 

planu w § 5 ustala siC przeznaczenie terenów wydzielonych 

liniami rozgraniczaj>cymi, a w § 6 ustala siC ograniczenie 

sposobów ucytkowania tych terenów.

§ 4

Na rysunku planu nr 1 nastCpuj>ce oznaczenia graficzne 

stanowi> ustalenia planu:

1) granice obszaru objCtego planem,

2) linie rozgraniczaj>ce tereny o rócnym przeznaczeniu lub 

rócnych zasadach zagospodarowania,

3) oznaczenia identyfikacyjne cyfrowe i literowe terenów o 

rócnym przeznaczeniu.

§ 5

Ustala siC podstawowe przeznaczenie terenów wydzie-

lonych liniami rozgraniczaj>cymi i oznaczonych na rysunku 

planu nastCpuj>cymi symbolami literowo-cyfrowymi:

1. tereny przebiegu gazoci>gu ze stref> kontrolowan> 1/04 

G,

2. tereny rolnicze 1/01 R, 1/03 R, 1/05 R,

3. nieucytki 1/02 N.

§ 6

Ustala siC nastCpuj>ce warunki ucytkowania i zagospo-

darowania terenów połoconych w obszarze planu:

1. Ustalenia dotycz>ce trasy przebiegu gazoci>gu:

1) ustala siC trasC przebiegu gazoci>gu wysokiego ciWnie-

nia przez fragment działki o numerze ewid. 81/2, obrCb 

geodezyjny Słuszewo gm. Gniewino

2) na terenach przebiegu gazoci>gu ze stref> kontrolowa-

n> 1/04G, ustala siC strefC kontrolowan> o szerokoWci 

4m (po 2m od osi gazoci>gu) przeznaczon> do stałego 

wylesienia. Nie nalecy wznosić na jej obszarze budyn-

ków, urz>dzeM stałych, składów i magazynów, sadzić 
drzew oraz nie powinna być na niej podejmowana 

cadna działalnoWć mog>ca zagrozić trwałoWci gazo-

ci>gu podczas jego eksploatacji. Dopuszcza siC za 

zgod> operatora sieci gazowej urz>dzanie parkingów 

nad gazoci>giem,

3) na terenach rolniczych 1/01 R, 1/03 R, 1/05 R i nie-

ucytkach 1/02 N ustala siC strefC kontrolowan> o 

szerokoWci 4m, na terenie której obowi>zuj> przepisy 

odrCbne,
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2. warunki wynikaj>ce z ochrony Wrodowiska 

przyrodniczego:

1) na terenie znajduj>cym siC w zasiCgu strefy ochron-

nej głównego zbiornika wód podziemnych obowi>zuj> 

wymagania w zakresie ochrony Wrodowiska stawiane 

obszarom ochronnym GZWP (GZWP nr 110), nalecy 

stosować rozwi>zania techniczne i organizacyjne gwa-

rantuj>ce zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem 

warstwy wodonoWnej,

2) nalecy zastosować takie rozwi>zania techniczne, tech-

nologiczne i organizacyjne, aby na obszarze planu, a 

takce na terenach przyległych nie naruszyć stosunków 

wodnych,

3) nalecy zapewnić ochronC, konserwacjC i udrocnienie 

cieków wodnych i rowów melioracyjnych znajduj>cych 

siC na obszarze planu.

4) na granicach funkcji chronionych nakazuje siC spełnie-

nie wszystkich norm okreWlonych przepisami.

3. warunki wynikaj>ce z ochrony Wrodowiska kulturowego: 

nie dotyczy

4. zasady kształtowania przestrzeni publicznych: nie 

dotyczy

5. sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów 

podlegaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych 

przepisów: nie dotyczy

6. zasady i warunki scalania i podziału nieruchomoWci: nie 

ustala siC
7. zasady dotycz>ce systemów komunikacji: dostCpnoWć 

komunikacyjna z istniej>cych dróg leWnych i publicznych 

poza terenem planu

8. sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania 

terenu: nie ustala siC
9. ustalenia dotycz>ce obszarów rehabilitacji istniej>cej 

zabudowy i infrastruktury technicznej, wymagaj>cych 

przekształceM lub rekultywacji: nie dotyczy

§ 7

Zał>cznikami do niniejszej uchwały, stanowi>cymi jej 

integralne czCWci s>:

1) czCWć graficzna - rysunek miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w skali 1:2000 

stanowi>cy zał>cznik nr 1,

2) wyrys ze „Studium uwarunkowaM i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Gniewino” 

stanowi>cy zał>cznik 2,

3) rozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu 

planu stanowi>ce zał>cznik 3,

4) rozstrzygniCcie o sposobie realizacji, zapisanych w 

planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które nalec> do zadaM własnych gminy oraz zasadach 

ich finansowania stanowi>ce zał>cznik nr 4

§ 8

Ustala siC stawkC procentow> słuc>c> naliczeniu opłaty w 

zwi>zku ze wzrostem wartoWci nieruchomoWci po uchwaleniu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w 

wysokoWci 0%.

§ 9

Zobowi>zuje siC Wójta Gminy Gniewino do:

1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej 

uchwały wraz z dokumentacj> planistyczn> w celu oceny 

jej zgodnoWci z prawem,

2) publikacji niniejszej uchwały na stronie internetowej 

gminy Gniewino

3) umocliwienia zainteresowanym osobom wgl>du do 

dokumentów przedstawiaj>cych plan i wydawania 

na wniosek zainteresowanych wypisów i wyrysów 

na zasadach okreWlonych w art. 30 ust. 1 ustawy o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 10

Uchwała wchodzi w cycie z upływem 30 dni od ogłosze-

nia jej w Dzienniku UrzCdowym Województwa Pomorskiego 

z wyj>tkiem § 9, który wchodzi w cycie z dniem podjCcia 

uchwały.

 Przewodnicz>cy 

Rady Gminy

Maria Korkosz

Poz. 999
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   Zał>cznik nr 3

   do Uchwały Nr XXXVI/277/2008

   Rady Gminy Gniewino 

   z dnia 03 grudnia 2008 r.

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego obejmuj>cy fragment terenu działki 

o numerze ewidencyjnym 81/2 w obrCbie geodezyjnym Słu-

szewo w gminie Gniewino z przeznaczeniem pod lokalizacjC 

gazoci>gu dosyłowego wysokiego ciWnienia PN 6,3MPa.

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. zm.).

  Zał>cznik nr 4

  do Uchwały Nr XXXVI/277/2008

  Rady Gminy Gniewino 

  z dnia 03 grudnia 2008 r.

 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego obejmuj>cy fragment terenu działki o 

numerze ewidencyjnym 81/2 w obrCbie geodezyjnym Słu-

szewo w gminie Gniewino z przeznaczeniem pod lokalizacjC 

gazoci>gu dosyłowego wysokiego ciWnienia PN 6,3MPa.

RozstrzygniCcia o sposobie realizacji zapisanych w 

planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 

nalec> do zadaM własnych gminy oraz zasadach ich finan-

sowania.

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 XXV/210/2008

Rady Miejskiej w Skarszewach

 z dnia 30 wrzeWnia 2008 r.

 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek geode-

zyjnych o numerach 179/2 (czCWć) i 180/3 we wsi Godziszewo w gminie Skarszewy

Na podstawie art. 20 ust 1 w zwi>zku z art. 15, art. 16 ust 

1, art. 17, art. 29 i art. 34 ust. 1 ustawy o planowaniu i zago-

spodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.(Dz. 

U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5, 

art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz>dzie 

gminnym (.Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póan. zm.) 

Rada Miejska w Skarszewach uchwala, co nastCpuje:

§ 1

1. Stwierdza siC zgodnoWć planu, o którym mowa w ust. 2 

z ustaleniami Studium, okreWlonymi w uchwale nr XL/

243/98 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 26 marca 

1998 r., w sprawie uchwalenia „Studium uwarunkowaM 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Skarszewy

2. Uchwala siC zmianC miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek 

geodezyjnych o numerach 179/2 (czCWć) i 180/3 we wsi 

Godziszewo w gminie Skarszewy uchwalonego uchwał> 

nr VI/51/2007 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 

05.04.2007 r.

3. Granice terenu objCtego miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w 

ust. 1 przedstawiono na zał>czniku graficznym nr 1 do 

niniejszej uchwały w skali 1:1000.

4. Integraln> czCWć uchwały stanowi>:

1) Ustalenia tekstowe

2) Rysunek planu wykonany na mapie sytuacyjno-wyso-

koWciowej w skali 1:1000, stanowi>cy zał>cznik gra-

ficzny nr 1

3) RozstrzygniCcie o sposobie realizacji inwestycji 

zał>cznik nr 2

4) RozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag zał>cz-

nik nr 3

§ 2

1. Przedmiotem planu jest ustalenie przeznaczenia terenów, 

a takce zasad zagospodarowania i zabudowy oraz 

zasad obsługi komunikacyjnej i incynieryjnej obszaru 

opracowania, z uwzglCdnieniem zakresu ustaleM 

okreWlonych w art. 15 ust. 2 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 

2003 r.(Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.)

2. Plan nie wyznacza w obszarze opracowania:

1) obszarów wymagaj>cych przeprowadzenia scaleM 

i podziałów nieruchomoWci

2) obszarów rehabilitacji istniej>cej zabudowy i infrastruk-

tury technicznej

3) obszarów wymagaj>cych przekształceM lub rekultywa-

cji

4) granic terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz 

terenów do organizacji imprez masowych

5) granic pomników zagłady oraz ich stref ochronnych, 

a takce ograniczeM dotycz>cych prowadzenia na ich 

terenie działalnoWci gospodarczej, okreWlonych w usta-

wie z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych 

hitlerowskich obozów zagłady (Dz. U. 41, poz. 412 ze 

zm.)

§ 3

Oznaczenia literowe dla podstawowego przeznaczenia 

terenu s> nastCpuj>ce:

1) MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

2) RM – tereny zabudowy zagrodowej

3) KDW – tereny dróg wewnCtrznych

4) KX – tereny ci>gów pieszych

§ 4

1) Na rysunku planu nastCpuj>ce oznaczenia s> graficzne 

s> obowi>zuj>cymi ustaleniami planu:

1) Granice opracowania planu

2) Linie rozgraniczaj>ce terenów o rócnym przeznaczeniu 

lub rócnych zasadach zagospodarowania

3) Oznaczenia terenów o rócnym przeznaczeniu lub 

rócnych zasadach zagospodarowania

4) Nieprzekraczalne linie zabudowy od strony dróg

5) Nieprzekraczalne linie zabudowy od strony linii Wred-

niego napiCcia

6) Linie podziału wewnCtrznego – orientacyjne
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