
Dziennik UrzCdowy

Województwa Pomorskiego Nr 114 — 9027 —

§ 3

  Uchwała wchodzi w cycie po upływie 14 dni od dnia ogło-

szenia w Dzienniku UrzCdowym Województwa Pomorskiego 

z moc> obowi>zuj>c> od dnia 01 stycznia 2009 r.

 Przewodnicz>cy Rady

Bernard Grucza

wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych 

warunków przyznawania dodatków do wynagrodze-

nia zasadniczego oraz wynagradzania za pracC w 

dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 z 

póan. zm.)”

2) w § 9 skreWla siC ust. 3.

§ 2

  Wykonanie uchwały powierza siC Wójtowi.

Poz. 2241, 2242

2242

 UCHWAŁA Nr 55/V/2009
Rady Gminy Tr>bki Wielkie

 z dnia 9 czerwca 2009 r.

 w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego okreWlonego uchwał> 
Rady Gminy Tr>bki Wielkie nr 12/II/06 z dnia 14.03.2006 dla obrCbu Tr>bki Wielkie w gminie Tr>bki Wielkie.

  Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 

r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

z 2003 Nr 80 poz. 717, zm: Dz. U. z 2004 Nr 6 poz. 41, Nr 

141 poz. 1492, z 2005 Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087, 

z 2006 nr 45, poz. 319, nr 225, poz. 1635, z 2008 r. nr 123, 

poz. 803, nr 199, poz. 1227, nr201, poz. 1237, nr 220, poz. 

1413)) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorz>dzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 

1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 

984, Nr 153, poz. 1271, nr 214, poz. 1806, z 2003 r. nr 80, 

poz. 717, nr 162, poz. 1568, z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 

116, poz. 1203, nr 167, poz. 1759, z 2005 r. nr 172, poz. 1441, 

nr 175, poz1457, z 2006 r. nr 17, poz. 128, nr 181, poz. 1337, 

z2007 r. nr 48, poz. 327, nr 138, poz. 974, nr 173, poz. 1218, z 

2008 r. nr 180, poz. 1111, nr 223, poz. 1458) na wniosek Wójta 

Gminy Rada Gminy Tr>bki Wielkie uchwala, co nastCpuje:

§ 1

1. Po stwierdzeniu zgodnoWci, ze „Studium uwarunkowaM 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Tr>bki Wielkie” zgodnie z uchwał> o przyst>pieniu do spo-

rz>dzania zmiany (Uchwała nr 5/I/2008 z dnia 11.01.2008) 

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla 

obrCbu Tr>bki Wielkie w gminie Tr>bki Wielkie (uchwała 

rady Gminy nr 12/II/06 z dnia 14.03.2006), uchwala siC 

zmianC Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzen-

nego dla fragmentu wsi Tr>bki Wielkie w gminie Tr>bki 

Wielkie, obejmuj>cego obszar o powierzchni 4,16 ha, o 

granicach wyznaczonych zgodnie z zał>cznikiem nr 1 do 

Uchwały.

§ 2

1. Zmianie podlegaj> nastCpuj>ce elementy obowi>zuj>cego 

planu:

1) Granice terenów o numerze 2.1.3.P/U, 2.3.2.MN/U, 

2.6.1.ZC, 2.6.2.ZC, 2.3.3.KS/ZP, 2.3.4.KS/ZP, na obsza-

rze objCtym zmian> zgodnie z zał>cznikiem grafi cznym 

nr 1 do uchwały o uchwaleniu zmiany MPZP;

2) Wydziela siC nowy teren o symbolu KDW22.

3) Ustala siC nowe warunki dla terenu oznaczonego sym-

bolem: KDW22:

a) Funkcja podstawowa: droga wewnCtrzna

b) Minimalna szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych: 

8,0 m,

c) Parkingi: dopuszcza siC czasowe miejsca postojo-

we:

d) Dopuszczalne wjazdy – jeden wjazd na jedn> dział-
kC;

e) Dopuszcza siC lokalizacjC infrastruktury technicznej 

w liniach rozgraniczaj>cych drogi;

f)  Wody opadowe nalecy docelowo po podczyszczeniu 

odprowadzić do kanalizacji deszczowej;

2. Wszystkie pozostałe elementy Miejscowego Planu Zago-

spodarowania Przestrzennego dla obrCbu Tr>bki Wielkie 

w gminie Tr>bki Wielkie okreWlonego uchwał> nr 12/II/06 

z dnia 14.03.2006, pozostaj> bez zmian i s> obowi>zuj>ce 

dla niniejszej zmiany planu i do stosowania.

§ 3

1. Integraln> czCWci> uchwały s>:

1) zał>cznik nr 1 do uchwały zawieraj>cy rysunek zmiany 

planu w skali 1:2000;

2) zał>cznik nr 2 do uchwały zawieraj>cy rozstrzygniCcie 

w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu planu,

3) zał>cznik nr 3 do uchwały zawieraj>cy rozstrzygniecie 

dotycz>ce realizacji inwestycji w zakresie infrastruktury 

technicznej, które nalec> do zadaM własnych gminy.

§ 4

  StawkC procentow> słuc>c> do naliczania opłat z tytułu 

wzrostu wartoWci nieruchomoWci, o której mowa w art. 36 

ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym ustalono 

szczegółowo dla kacdej strefy i obszaru.

§ 5

  Zobowi>zuje siC Wójta gminy Tr>bki Wielkie do:

1. Niezwłocznego przekazania niniejszej uchwały UrzCdowi 

Wojewódzkiemu w GdaMsku w celu ogłoszenia jej w Dzien-

niku UrzCdowym Województwa Pomorskiego, umieszcze-

nia odpisu niniejszej uchwały na okres 14 dni na tablicy 

ogłoszeM UrzCdu Gminy Tr>bki Wielkie;

2. Umocliwienia zainteresowanym osobom wgl>du do do-

kumentów przedstawiaj>cych plan i wydawania z tych 

dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych 

im wyrysów i wypisów na zasadach okreWlonych w art. 30 

ust. 1 wymienionej Ustawy o Zagospodarowaniu Prze-

strzennym;

3. Uwidocznienia tekstu i rysunku planu na stronie interneto-

wej gminy Tr>bki Wielkie www.trabkiw.ug.gov.pl

§ 6

  Trac> moc ustalenia obowi>zuj>cego miejscowego plany 

zagospodarowania przestrzennego:

1)  uchwała Nr 12/II/2006 Rady Gminy w Tr>bkach Wielkich 

z dnia 14.03.2006 we fragmencie objCtym granicami 

niniejszej zmiany planu.



Dziennik UrzCdowy

Województwa Pomorskiego Nr 114 — 9028 —

§ 7

  Uchwała wchodzi w cycie po upływie 30 dni od ogłoszenia 

jej w Dzienniku UrzCdowym Województwa Pomorskiego, za 

wyj>tkiem § 5 ust. 1, która wchodzi w cycie z dniem podjCcia 

uchwały.

 Przewodnicz>cy

Rady Gminy

Józef Sroka

Zał>cznik Nr 1

do Uchwały Nr 55/V/2009

Rady Gminy Tr>bki Wielkie

z dnia 9 czerwca 2009 r.

Poz. 2242



Dziennik UrzCdowy

Województwa Pomorskiego Nr 114 — 9029 —

Zał>cznik Nr 3

do Uchwały Nr 55/V/2009

Rady Gminy Tr>bki Wielkie

z dnia 9 czerwca 2009 r.

ROZTRZYGNIBCIE W SPRAWIE INWESTYCJI 
W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, 
KTÓRE NALEb= DO ZADAL WŁASNYCH GMINY

do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Prze-

strzennego dla obrCbu Tr>bki Wielkie w gminie Tr>bki Wielkie 

okreWlonego uchwał> Rady Gminy Tr>bki Wielkie nr 12/II/06 

z dnia 14.03.2006

Rada Gminy w Tr>bkach Wielkich po zapoznaniu siC z progno-

z> skutków ekonomicznych do projektu zmiany MPZP obrCbu 

Tr>bki Wielkie w gminie Tr>bki Wielkie okreWlonego uchwał> 

Rady Gminy Tr>bki Wielkie nr 12/II/06 z dnia 14.03.2006, 

rozstrzyga co nastCpuje:

1) Na terenie zmiany planu znajduj> siC drogi i przestrzenie 

publiczne, które s> własnoWci> gminy lub powinny zostać 
przejCte na własnoWć gminy jako tereny publiczne.

2) Gmina ponosi skutki ekonomiczne z tytułu wykupu i uzbro-

jenia terenu.

1. Zgodnie z ustaw> z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Tekst jed. Dz. U. Nr 

80 poz 717 z 2003 r. art. 20.1) rozstrzygniCcie w sprawie 

sposobu realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, jest zał>cznikiem do uchwały 

o uchwaleniu o uchwaleniu zmiany MPZP obrCbu Tr>bki 

Wielkie w gminie Tr>bki Wielkie okreWlonego uchwał> Rady 

Gminy Tr>bki Wielkie nr 12/II/06 z dnia 14.03.2006

 

Zał>cznik Nr 2

do Uchwały Nr 55/V/2009

Rady Gminy Tr>bki Wielkie

z dnia 9 czerwca 2009 r.

ROZTRZYGNIBCIE W SPRAWIE UWAG
do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Prze-

strzennego dla obrCbu Tr>bki Wielkie w gminie Tr>bki Wielkie 

okreWlonego uchwał> Rady Gminy Tr>bki Wielkie nr 12/II/06 

z dnia 14.03.2006 

Rada Gminy w Tr>bkach Wielkich po zapoznaniu siC 

z dokumentacj> formalno-prawn> dotycz>c> uwag do pro-

jektu zmiany MPZP obrCbu Tr>bki Wielkie w gminie Tr>bki 

Wielkie okreWlonego uchwał> Rady Gminy Tr>bki Wielkie

nr 12/II/06 z dnia 14.03.2006, rozstrzyga co nastCpuje:

1. Udokumentowano, ce w czasie wyłocenia projektu zmiany 

MPZP obrCbu Tr>bki Wielkie w gminie Tr>bki Wielkie okre-

Wlonego uchwał> Rady Gminy Tr>bki Wielkie nr 12/II/06 

z dnia 14.03.2006 oraz w terminie obligatoryjnym na ocze-

kiwanie na uwagi tj. 14 dni od ostatniego dnia wyłocenia 

projektu Planu do publicznego wgl>du do UrzCdu gminy 

w Tr>bkach Wielkich nie wpłyn>ł ani jeden wniosek, który 

mocna zakwalifi kować jako uwagi.

2. Zgodnie z ustaw> z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Tekst jed. Dz. U. Nr 80 

poz 717 z 2003 r. art. 11 pkt 11,12 oraz art. 12 pkt 1. roz-

strzygniCcie póan. zm.) rozstrzygniCcie o rozpatrzeniu uwag 

do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

jest zał>cznikiem do uchwały o uchwaleniu zmiany MPZP 

obrCbu Tr>bki Wielkie w gminie Tr>bki Wielkie okreWlone-

go uchwał> Rady Gminy Tr>bki Wielkie nr 12/II/06 z dnia 

14.03.2006

Poz. 2242


