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uzbrojenia wodoci>gowo, kanalizacyjnego i odwodnie-

nia– ze Wrodków NFOViGW i WFOViGW

3. karta terenu nr 010-KD82, poszerzenie terenu ulicy 

zbiorczej, o przekroju: dwie jezdnie po dwa pasy ruchu 

ze Wcieck> rowerow> zbiorcz>, chodnikami i uzbrojeniem 

– 140m,

- realizacja finansowana z budcetu gminy,

- istniej> mocliwoWci współfinansowania na podstawie 

umowy z zainteresowanym inwestorem, a w zakresie 

uzbrojenia wodoci>gowo, kanalizacyjnego i odwodnie-

nia– ze Wrodków NFOViGW i WFOViGW

4. karta terenu nr 010-KD82, poszerzenie terenu ulicy 

zbiorczej, o przekroju: dwie jezdnie po dwa pasy ruchu 

ze Wcieck> rowerow> zbiorcz>, chodnikami i uzbrojeniem 

– 30m,

- realizacja finansowana z budcetu gminy,

- istniej> mocliwoWci współfinansowania na podstawie 

umowy z zainteresowanym inwestorem, a w zakresie 

uzbrojenia wodoci>gowo, kanalizacyjnego i odwodnie-

nia– ze Wrodków NFOViGW i WFOViGW

5. karta terenu nr 010-KD81, poszerzenie terenu ulicy 

lokalnej, o przekroju: jedna jezdnia po dwa pasy ruchu z 

chodnikami i uzbrojeniem – 80m,

- realizacja finansowana z budcetu gminy,

- istniej> mocliwoWci współfinansowania na podstawie 

umowy z zainteresowanym inwestorem, a w zakresie 

uzbrojenia wodoci>gowo, kanalizacyjnego i odwodnie-

nia– ze Wrodków NFOViGW i WFOViGW

W skład uzbrojenia dróg wchodz>:

- wodoci>gi,

- przewody kanalizacji sanitarnej,

- przewody kanalizacji deszczowej,

- linie elektroenergetyczne,

- ciepłoci>gi,

- gazoci>gi,

wraz z urz>dzeniami sieciowymi.

Przewody kanalizacji deszczowej realizowane s> ze 

Wrodków budcetowych gminy.

Wodoci>gi i przewody kanalizacji sanitarnej realizowane 

s> ze Wrodków właWciciela sieci.

Linie elektroenergetyczne, ciepłoci>gi i gazoci>gi realizo-

wane s> przez przedsiCbiorstwa energetyczne posiadaj>ce 

koncesje.

II. BUDOWA SIECI MAGISTRALNYCH

1. Budowa linii kablowej 110 kV – o długoWci ok. 100 m w 

terenie 006-M/U31

- realizowana ze Wrodków właWciciela sieci

- uwarunkowaniem zewnCtrznym jest budowa całego 

odcinka linii, poza granicami planu, o długoWci ok. 

2100 m.
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Uchwała Nr XXXVI/276/2008

Rady Gminy Gniewino

 z dnia 3 grudnia 2008 r.

 w sprawie uchwalenia zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrCbu geode-

zyjnego Rybno dla przebiegu gazoci>gu wysokiego ciWnienia dn 150mm przez teren działek nr: 265, 26, 33, 27, 34, 

36, 38/4, 42, 43/3, 174, 173/4, 125, 175/2, 178/13, 179/5, 179/6, 179/4, 252/11, 182/3, 182/5, 202/1, 201/1, 196/1, 195/1, 

188/6, 221/4, 219/4, gmina Gniewino.

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 przestrzen- 

nego 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:

 zmianC fragmentu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obrCbu geodezyjnego Rybno dla 

przebiegu gazoci>gu wysokiego ciWnienia dn 150mm 

przez teren działek nr: 265, 26, 33, 27, 34, 36, 38/4, 42, 

43/3, 174, 173/4, 125, 175/2, 178/13, 179/5, 179/6, 179/4, 

252/11, 182/3, 182/5, 202/1, 201/1, 196/1, 195/1, 188/6, 

221/4, 219/4, gmina Gniewino zwany dalej „planem”, 

którego granice zostały okreWlone na rysunkach 

stanowi>cych zał>czniki od 1 do 4 do niniejszej uchwały

§ 2

Celem wprowadzenia regulacji zawartych w planie jest 

stworzenie warunków dla realizacji i funkcjonowania gazo-

ci>gu wysokiego ciWnienia dn 150mm.

§ 3

1. Przedmiotem ustaleM planu jest pas przebiegu i strefy 

kontrolowanej projektowanego gazoci>gu, o którym 

mowa w § 2, obejmuj>cy tereny rolnicze i leWne, w tym 

obszar, na który wymagane jest uzyskanie zgody na 

wył>czenie gruntów leWnych z ucytkowania leWnego oraz 

teren dopuszczonej wycinki drzew na czas budowy.

2. Dla obszaru planu w § 5 ustala siC przeznaczenie terenów 

wydzielonych liniami rozgraniczaj>cymi oraz w § 6 ustala 

siC ograniczenie sposobów ich ucytkowania.

§ 4

Na rysunkach planu nr 1-3 nastCpuj>ce oznaczenia gra-

ficzne stanowi> ustalenia planu:

a) granice obszaru objCtego planem,

b) linie rozgraniczaj>ce tereny o rócnym przeznaczeniu lub 

rócnych zasadach zagospodarowania,

c) oznaczenia identyfikacyjne cyfrowe i literowe terenów o 

rócnym przeznaczeniu.
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§ 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> 1/01 

G,

2. tereny rolnicze 1/05 R, 1/08 R, 1/09 R, 2/02 R, 2/04 R, 

2/09 R,

3. tereny wód powierzchniowych Wródl>dowych 1/07 WS, 

2/03 WS,

4. tereny lasów 1/02 ZL, 1/03 ZL,

5. tereny dróg publicznych 1/04, KD, 1/06 KD, 2/01 KD, 2/05 

KD, 2/08 KD, 2/11 KD,

6. tereny kolejowe 2/07 TK, 2/10 TK, 2/12 TK, 3/01 TK,

7. nieucytki 2/06N.

§ 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 działki o numerze ewid.: 81/2, 265, 26, 33, 

27, 34, 36, 38/4, 42, 43/3, 174, 173/4, 125, 175/2, 178/

13, 179/5, 179/6, 179/4, 252/11, 182/3, 182/5, 202/1, 

201/1, 196/1, 195/1, 188/6, 221/4, 219/4 w obrCbie 

geodezyjnym Rybno, gmina Gniewino,

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

n> 1/01 G ustala siC strefC kontrolowan> o szerokoWci 

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

sienia. Nie nalecy wznosić na ich obszarze budynków, 

urz>dzeM stałych składów i magazynów, sadzić drzew 

oraz nie powinna być podejmowana cadna działalnoWć 
mog>ca zagrozić trwałoWci gazoci>gu podczas jego 

eksploatacji. Dopuszcza siC, za zgod> operatora sieci 

gazowej, urz>dzanie parkingów nad gazoci>giem,

3) na terenach lasów 1/02 ZL i 1/03 ZL ustala siC dopusz-

czenie tymczasowego wylesienia pasa o szerokoWci 

3m i 8m jak na rysunkach planu, na czas budowy 

gazoci>gu. Obszar tymczasowego wylesienia nalecy 

ponownie zalesić po wybudowaniu gazoci>gu,

4) na pozostałych terenach (R, WS, KD, TK, N) ustala siC 

strefC kontrolowan> o szerokoWci 4m, na terenie której 

obowi>zuj> przepisy odrCbne.

2. Warunki wynikaj>ce z ochrony Wrodowiska przyrodni- 

czego:

1) Ze wzglCdu na potrzebC ochrony terenów przyległych 

do placu budowy przed negatywnymi oddziaływaniami 

nalecy:

a) ograniczyć czas prowadzenia robót ziemnych 

i przeprowadzić natychmiastow> rekultywacjC 

terenu po umieszczeniu gazoci>gu w wykopie

b) przed przyst>pieniem do wykonania wykopów zdj>ć 
wierzchni> warstwC gleby (humusu) i wykorzystać 
do rekultywacji terenu

c) w bezpoWrednim s>siedztwie drzew prace ziemne 

prowadzić rCcznie z maksymalnym ograniczeniem 

ucycia sprzCtu mechanicznego,

d) prace ziemne prowadzić w odległoWci nie mniejszej 

nic 2m od pnia drzewa.

2) 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,

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

nologiczne i organizacyjne, aby na obszarze planu, a 

takce na terenach przyległych nie naruszyć stosunków 

wodnych,

4) nalecy zapewnić ochronC, konserwacjC i udrocnienie 

cieków wodnych i rowów melioracyjnych znajduj>cych 

siC na obszarze planu.

5) na granicach funkcji chronionych nakazuje siC spełnie-

nie wszystkich norm okreWlonych przepisami.

3. warunki wynikaj>ce z ochrony Wrodowiska kulturowego: 

na terenie działek nr: 182/5, 188/6, 195/1, 196, 201/1, 

202/1, 219/4, i na czCWci działki221/4 znajduje siC 

stanowisko archeologiczne nr 24 – obowi>zuj> przepisy 

odrCbne

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: jak w § 6 ust. 1 pkt 3)

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 - rysunki miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w skali 1:2000 

stanowi>ce zał>czniki nr 1 – 3,

2) wyrys ze „Studium uwarunkowaM i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy 

Gniewino”stanowi>cy zał>cznik nr 4

3) rozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu 

planu stanowi>ce zał>cznik nr 5,

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 6.

§ 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

Traci moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-

nego obrCbu geodezyjnego Rybno zatwierdzony Uchwał> nr 

253/XLVI/2005 Rady Gminy Gniewino, w granicach objCtych 

niniejszym planem.

§ 10

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. 2 ustawy o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
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§ 11

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 Gniewino

Maria Korkosz
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   Zał>cznik nr 5

   do Uchwały Nr XXXVI/276/2008

   Rady Gminy Gniewino 

   z dnia 3 grudnia 2008 r.

 w sprawie uchwalenia zmiany fragmentu miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego obrCbu geodezyj-

nego Rybno dla przebiegu gazoci>gu wysokiego ciWnienia 

dn 150mm przez teren działek nr: 265, 26, 33, 27, 34, 36, 

38/4, 42, 43/3, 174, 173/4, 125, 175/2, 178/13, 179/5, 179/

6, 179/4, 252/11, 182/3, 182/5, 202/1, 201/1, 196/1, 195/1, 

188/6, 221/4, 219/4, gmina Gniewino.

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 6

   do Uchwały Nr XXXVI/276/2008

   Rady Gminy Gniewino 

   z dnia 3 grudnia 2008 r.

 w sprawie uchwalenia zmiany fragmentu miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego obrCbu geodezyj-

nego Rybno dla przebiegu gazoci>gu wysokiego ciWnienia 

dn 150mm przez teren działek nr: 265, 26, 33, 27, 34, 36, 

38/4, 42, 43/3, 174, 173/4, 125, 175/2, 178/13, 179/5, 179/

6, 179/4, 252/11, 182/3, 182/5, 202/1, 201/1, 196/1, 195/1, 

188/6, 221/4, 219/4, gmina Gniewino.

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/259/2008

Rady Gminy Sierakowice

 z dnia 30 grudnia 2008 r.

 w sprawie uchwalenia: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dla fragmentu wsi Gowidlino 

obejmuj>cego działki nr 90,91,92 (gmina Sierakowice).

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

art. 17, art. 29, art. 34 ust. 1 i art. 36 ust. 4. ustawy z dnia 27 

marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-

nym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717, zmiany: z 2004 r.: 

Dz. U. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r.: Dz. U. Nr 

113, poz. 954, Dz. U. Nr 130, poz. 1087), 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, zmiany z 

2002 r.: Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 

984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r.: Dz. 

U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r.: Dz. U. Nr 

102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, zmiany z 2005 r: Dz. U. 

172, poz. 1441, Dz. U. nr 175, poz. 1457, zmiany z 2006 r.: 

Dz. U. nr 17, poz. 128,.Dz. U. Nr 181, poz. 1337), Rada 

Gminy Sierakowice uchwala, co nastCpuje:

ROZDZIAŁ I

PRZEPISY WSTBPNE

§ 1

1. Stwierdza siC zgodnoWć planu, o którym mowa w § 3 

ust. 1 z ustaleniami Studium uwarunkowaM i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Sierakowice, 

okreWlonymi w Uchwale Rady Gminy w Sierakowicach nr 

XLV/353/02 z dnia 01.10.2002 r. w sprawie uchwalania 

Studium uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Sierakowice oraz w zmianie 

Studium uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Sierakowice (oznaczonej 

symbolem Z 15), uchwalonej uchwał> Rady Gminy 

Sierakowice nr XXV/258/08 z dnia 30 grudnia 2008 r.

2. Rozstrzyga siC uwagi złocone do projektu zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla fragmentu wsi Gowidlino, obejmuj>cego działki nr 

90,91,92 (gmina Sierakowice), zgodnie z zał>cznikiem 

nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Rozstrzyga siC o sposobie realizacji oraz zasadach 

finansowania zapisanych w planie inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, nalec>cych do zadaM własnych 

gminy, zgodnie z zał>cznikiem nr 3 do niniejszej 

uchwały.

§ 2

1. Uchwala siC miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego dla fragmentu wsi Gowidlino 

obejmuj>cego działki nr 90,91,92 (gmina Sierakowice).

2. Granice obszaru objCtego zmian> planu przedstawiono 

na rysunku planu w skali 1: 1000, stanowi>cym zał>cznik 

nr 1 do niniejszej uchwały; plan obejmuje obszar o 

powierzchni ok. 6,55 ha, połocony w rejonie Gowidlino 

– Wybudowanie.

§ 3

1. Przedmiotem planu jest ustalenie przeznaczenia terenu, 

okreWlenie zasad zabudowy i zagospodarowania terenu 

oraz zasad obsługi komunikacyjnej i incynieryjnej obszaru 

objCtego planem, z uwzglCdnieniem zakresu ustaleM 

okreWlonych w art. 15 ust. 2 ustawy z 27 marca 2003 r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

Nr 80 poz. 717, ze zm.).

2. Plan nie okreWla granic obszarów i terenów, o których 

mowa w art. 15 ust. 3. pkt 1), 2), 3), 5), 6) ustawy z 

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym.

3. W obszarze objCtym planem nie wyznacza siC terenów 

pod budowC obiektów handlowych, o których mowa 

w art. 10 ust. 2 pkt 8 zmiany ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym.


