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 UCHWAŁA Nr XX/224/2008

Rady Gminy StCcyca

 z dnia 28 paadziernika 2008 r.

 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Gołubie– pomiCdzy 

jeziorem D>browskim a torami kolejowymi

Na podstawie art. 20 ust. 1 w zwi>zku z art. 14 ust. 8, 

art. 15, art. 16 ust. 1, 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 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, 

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

2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635 i z 2007 r. Nr 127, 

poz. 880), § 3 – 12 Rozporz>dzenia Ministra Infrastruktury 

z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu 

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-

nego (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 gmin-

nym (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 i 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, Nr175, poz. 

1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 

2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) 

Rada Gminy StCcyca uchwala, co nastCpuje:

§ 1

Po stwierdzeniu zgodnoWci z ustaleniami „Studium uwa-

runkowaM i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy StCcyca” uchwalonej Uchwał> Rady Gminy w StCcy-

cy Nr XXXV/355/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. uchwala 

siC miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

fragmentu wsi Gołubie pomiCdzy jeziorem D>browskim a 

torami kolejowymi zwany dalej „planem”, obejmuj>cy teren 

pomiCdzy torami kolejowymi a jeziorem D>browskim.

§ 2

WyjaWnienie pojCć ucytych w niniejszym planie:

1) teren – obszar wydzielony liniami rozgraniczaj>cymi 

o jednakowych zasadach zagospodarowania, którego 

przeznaczenie zostało okreWlone w § 3 i odpowiedniej 

karcie terenu, przeznaczony takce pod sieci i urz>dzenia 

sieciowe infrastruktury technicznej (w tym drogi i stacje 

przekaanikowe telefonii komórkowej) oraz zieleM 

urz>dzon> (ZP) b>da krajobrazowo – ekologiczn> 

(ZKE),

2) intensywnoWć zabudowy - stosunek powierzchni całkowitej 

wszystkich kondygnacji nadziemnych po obrysie, z 

wył>czeniem: powierzchni, które nie s> zamkniCte lecz 

mog> być ograniczone elementami budowlanymi (np. 

balustradami, osłonami zabezpieczaj>cymi, porCczami) 

i nie s> przykryte (np. balkony, tarasy) oraz powierzchni 

elementów drugorzCdnych (np. schodów i pochylni 

zewnCtrznych, ramp zewnCtrznych, daszków, markiz) 

do powierzchni działki,

3) mieszkanie integralnie zwi>zane z prowadzon> 

działalnoWci> gospodarcz> - lokal lub dom mieszkalny 

właWciciela podmiotu gospodarczego, stróca lub 

technologa, jeWli działalnoWć wymaga całodobowego 

nadzoru technologicznego, na działce wspólnej z 

obiektem gospodarczym,

4) wysokoWć budynku – mierzy siC od poziomu terenu 

przy najnicej połoconym wejWciu do budynku lub czCWci 

pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku do kalenicy 

lub najwycszego punktu na pokryciu kubatury, bez 

masztów odgromnikowych, anten i kominów,

5) dach stromy – dach, który spełnia równoczeWnie 

nastCpuj>ce warunki:

a) połaci dachowe s> nachylone do poziomu pod k>tem 

wiCkszym nic 30o,

a w przypadku górnej połaci dachu mansardowego – pod 

k>tem wiCkszym nic 10o,

b) powierzchnia lukarn przykrytych połaciami o mniejszym 

nachyleniu nie przekracza połowy całej powierzchni 

przykrytej dachem.

 Za dach stromy uwaca siC równiec dach w kształcie 

kopuły, kolebki itp., dachy widoczne z poziomu terenu.

6) zabudowa zagrodowa - zespół budynków zwi>zanych 

z produkcj> roln>, składaj>cy siC z jednego budynku 

mieszkalnego jedno - lub dwumieszkaniowego i - 

co najmniej jednego budynku inwentarskiego lub 

magazynowego przeznaczonego do przechowywania 

płodów rolnych wyprodukowanych we własnym 

gospodarstwie,

7) maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy - linia 

ograniczaj>ca obszar, na którym dopuszcza siC 

wznoszenie budynków oraz – okreWlonych w ustaleniach 

planu – budowli. Linia nie dotyczy: balkonów, wykuszy, 

loggii, gzymsów, okapów, podokienników, zadaszeM 

nad wejWciami, ryzalitów, przedsionków, schodów 

zewnCtrznych, pochylni, tarasów, czCWci podziemnych 

obiektów budowlanych, o ile ustalenia planu nie stanowi> 

inaczej,

8) historyczny układ urbanistyczny (przestrzenny – miejski 

lub wiejski) – s> to charakterystyczne kulturowe 

i naturalne elementy kompozycji miejscowoWci 

Wwiadcz>ce o jej historii i przestrzennym rozwoju, takie 

jak:

- rozplanowanie (place, ulice, parcelacja),

- struktura zabudowy (budowle i ich zespoły, urz>dzenia 

komunalne, zieleM itp.,

- topografia terenu wraz z otaczaj>cym krajobrazem.

§ 3

Oznaczenia literowe dotycz>ce przeznaczenia terenów 

ucyte w niniejszym planie:

UT – tereny turystyki, w tym: zabudowa letniskowa indy-

widualna, zabudowa pensjonatowa, oWrodki wczasowe, 

oWrodki sportów wodnych, pola namiotowe, pola campin-

gowe, stanice wodne, urz>dzenia placowo – k>pieliskowe, 

z dopuszczeniem:

1) parkingów i garacy dla samochodów osobowych,

2) rzemiosła usługowego,

3) mieszkaM integralnie zwi>zanych z prowadzon> 

działalnoWci> gospodarcz>
MR – tereny zabudowy zagrodowej produkcji w gospodar-

stwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych z dopuszcze-

niem usług agroturystyki;

— dopuszcza siC zabudowC zagrodow> i lokale (do 100 

m2 powierzchni sprzedacy) do sprzedacy produktów 

własnego gospodarstwa,

ZK – tereny zieleni ekologiczno-krajobrazowej

ZL – tereny lasów

KDD – tereny ulic dojazdowych

KX – tereny ci>gów pieszo – jezdnych
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§ 4

1. Gołubie – wieW placowa (owalnica) rozwiniCta w ulicówkC, 

lokalizacja w 1260 r., posiadaj>ca zachowane elementy 

historyczne`go i tradycyjnego zagospodarowania. Nalec> 

do nich:

I. Obiekty

a. posiadaj>ce wartoWci kulturowe – przykłady tradycyj-

nego budownictwa murowanego z XIX/XX w. (młyn, 

szkoła, budynek stacji kolejowej, domy mieszkalne, 

chaty, budynki gospodarcze)

b. posiadaj>ce zachowane elementy kulturowe (domy 

mieszkalne, chaty budynki gospodarcze).

II. Zespoły o zachowanych waroWciach kulturowych 

(zespół młyna, zespół zabudowy mieszkaniowej pra-

cowników kolei).

III. Historyczny układ przestrzenny (sieć dróg, ciek wodny 

ze stawem młyMskim ł>cz>cy jezioro D>browskie z 

jeziorem Potulskim)

IV. Mała architektura, rzeaba – zabytkowe i współczesne 

przykłady form regionalnych (murowana kapliczka, 

figura przydrocna).

2. Strefa ochrony konserwatorskiej:

 W granicach wyznaczonej strefy zakłada siC zachowanie 

najcenniejszych elementów historycznej struktury 

przestrzennej, waloryzacjC pozostałych elementów 

historycznej struktury oraz kształtowanie współczesnych 

elementów zabudowy w sposób harmonizuj>cy 

z przestrzenno-architektonicznymi wartoWciami 

historycznymi i tradycyjnymi:

2.1 W granicach wyznaczonej strefy ochronie konserwator-

skiej poddaje siC:

a) historyczn> kompozycjC przestrzenn>
b) historyczne podziały katastralne

c) historyczn> nawierzchniC
d) historyczny układ zabudowy

e) historyczn> zieleM komponowan> (np. obsadzenia 

ulic) oraz

f) historyczne budynki oraz inne elementy o warto-

Wciach historycznych

 zakłada siC równorzCdnoWć priorytetów konserwator-

skich z innymi priorytetami

2.2 W zespołach o zachowanych wartoWciach kulturowych 

ochronie poddaje siC:

a) historyczn> kompozycjC przestrzenn>
b) historyczny układ zabudowy

c) historyczne budynki oraz inne elementy o warto-

Wciach historycznych zwi>zane z zagospodarowa-

niem zespołu (zieleM wysoka, nawierzchnie, mała 

architektura)

2.3 W obiektach o zachowanych wartoWciach kulturowych 

ochronie poddaje siC:

a) historyczna bryłC
b) historyczny kształt dachu

c) historyczn> dyspozycjC Wcian (rozmieszczenie drzwi, 

okien oraz elementów wystroju architektonicznego)

d) historyczne formy architektoniczne

e) historyczny detal architektoniczny w tym wielkoWć 
i kształt otworów okiennych i drzwiowych

f) historyczne materiały budowlane oraz historyczn> 

kolorystykC
 budynki o historycznych wartoWciach architektonicznych 

nalecy poddać rewaloryzacji, prowadz>c w nich remonty 

kapitalne lub doraane, z poszanowaniem historycznej 

formy architektonicznej, skali, wystroju elewacji, w tym 

stolarki okiennej i drzwiowej.

2.4 W obiektach o zachowanych wartoWciowych elementach 

kulturowych ochronie poddaje siC historyczne gabaryty 

i zachowane elementy historyczne oraz wprowadza siC 

wymóg rewaloryzacji obiektu w kierunku odpowiednio; 

przywrócenia lub dowi>zania do form historycznych.

2.5 W zagospodarowywaniu terenów objCtych stref> 

nalecy:

a) uwzglCdniać historyczne formy zagospodarowania

b) now> zabudowC pod wzglCdem linii zabudowy, skali, 

gabarytów, usytuowania i formy dachu – kształtować 
w nawi>zaniu do tradycji historycznych i regional-

nych

c) doprowadzić do rewaloryzacji terenów objCtych 

stref>, powoduj>c usuniCcie elementów szpec>cych 

poprzez likwidacjC obcych historycznemu charak-

terowi zagospodarowania form zabudowy lub tec 
przekształcenia tej zabudowy, zgodne z historycznym 

charakterem zabudowy miejscowoWci

d) elementy małej architektury oraz elementy wystroju 

wnCtrz przestrzennych dostosować do zabytkowego 

charakteru tych wnCtrz

3. W strefie ochrony konserwatorskiej oraz w przypadku 

obiektów o zachowanych wartoWciach kulturowych 

poza obszarem strefy, obowi>zuje wymóg uzgadniania 

inwestycji z właWciwym terenowo Konserwatorem 

Zabytków, wydawanego zgodnie z przepisami 

szczegółowymi.

4. Ustala siC formC architektoniczn> nawi>zuj>c> do 

stylu regionu Kaszub. Bryła budynku oparta na rzucie 

prostok>ta o proporcjach 1: 1.5 do 1: 2.5. Poziom 

posadowienia parteru od 0,5 do 0,6 m powycej poziomu 

terenu przy głównym wejWciu do budynku Elewacja 

z ucyciem materiałów naturalnych: cegła, kamieM 

naturalny, tynk, drewno, dachówka ceramiczna, gont, 

trzcina i inne.

 Pokrycie dachu bitumiczne lub blachodachówk> 

dopuszcza siC wył>cznie poza stref> ochrony 

konserwatorskiej.

 Kolorystyka elewacji w barwach naturalnych, pastelowych 

(paleta ziemna), kolorystyka dachów w kolorach 

zbliconych do naturalnych dachówek ceramicznych z 

dopuszczeniem dachów grafitowych.

 Zakaz budowy wiecyczek we wszelkich obiektach 

za wyj>tkiem obiektów sakralnych i ucytecznoWci 

publicznej.

 Dopuszcza siC zabudowC towarzysz>c> nawi>zuj>c> 

charakterem i skal> do istniej>cej zabudowy. Obiekty 

małej architektury (np. ogrodzenia) dostosowane 

kolorystyk> i materiałem do istniej>cej zabudowy. Zakaz 

stosowania prefabrykowanych ogrodzeM betonowych.

§ 5

1. Ustalone w planie zasady podziału terenów na 

działki nie dotycz> wydzieleM geodezyjnych dla sieci 

i urz>dzeM sieciowych infrastruktury technicznej w tym 

dla układu komunikacyjnego i stacji bazowych telefonii 

komórkowych.

2. Wszelkie istniej>ce urz>dzenia sieci infrastruktury 

incynieryjnej koliduj>ce z projektowan> zabudow> 

nalecy przebudować zgodnie z warunkami wydanymi 

przez gestora sieci.

3. Budynki mieszkalne powstałe na podstawie 

prawomocnych decyzji o warunkach zabudowy na 

terenach przeznaczonych w planie pod zabudowC 

letniskow> uznaje siC za zgodne z planem.

 

Ustala siC podział obszaru objCtego planem na tereny ozna-

czone numerami od 001 do 013

Ustalenia szczegółowe planu s> nastCpuj>ce:
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KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO FRAGMENTU WSI GOŁUBIE - POMIĘDZY JEZIOREM 
DĄBROWSKIM A TORAMI KOLEJOWYMI 
1. NUMER 001  POWIERZCHNIA 3,08 ha 

2. FUNKCJA UT – teren usług turystyki i rekreacji, ośrodek wczasowy, 
3. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO  

Stosuje się zasady określone w pkt. 4, 6, 8 

ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

1) linie zabudowy:  

 

maksymalne nieprzekraczalne dla nowej zabudowy w 
odległości: 

- 10.0m od terenu zieleni krajobrazowej – jak na rysunku 
planu, 

- pozostałe zgodnie z przepisami drogowymi i budowlanymi, 

2) wielkość powierzchni zabudowy  
w stosunku do powierzchni terenu: 

maksymalnie 20%, 

3) minimalny procent powierzchni 
biologicznie czynnej: 

60%, 

4) intensywność zabudowy:                       nie ustala się, 

5) wysokość zabudowy: maksymalnie 10.5 m, 

6) kształt dachu:                                       dla nowych obiektów dach dwuspadowy: dla dachów z 
wysoką ścianką kolankową o kącie nachylenia połaci 22-25

0
, 

dla pozostałych 40-45
0
 

4. 

7) wielkość terenu:  minimalna – 3,08ha,  

maksymalna - nie ustala się, 

5. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI 
Nie ustala się 

ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

1) dostępność drogowa dla terenu:                001 - z drogi  013-KDD i ciągu pieszo-jezdnego 012-
KX, 

2) parkingi: - co najmniej 1 miejsce postojowe na jedno mieszkanie, 

- w usługach - co najmniej 1 miejsce postojowe na jeden 
pokój gościnny , 

3) zaopatrzenie w wodę:                                z sieci wodociągowej, 

4) odprowadzenie ścieków komunalnych:   do kanalizacji sanitarnej, dopuszcza  się odprowadzenie 
ścieków do zbiornika bezodpływowego do czasu  realizacji  
kanalizacji sanitarnej 

5) odprowadzenie wód opadowych:  zagospodarowanie na terenie,  

6) zaopatrzenie w energię elektryczną:  z sieci elektroenergetycznej, 

7) zaopatrzenie w gaz:   z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy, 

8) zaopatrzenie w ciepło:  z niskoemisyjnych źródeł lokalnych, 

9) gospodarka odpadami:                              regulowana odrębnymi przepisami, 

6. 

10) planowane urządzenia i sieci 
magistralne:     

nie ustala się, 

7. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ 
Nie dotyczy. 

8. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY 
Stosuje się zasady ogólne. 

9. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

Nie dotyczy. 

10. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
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Nie ustala się. 

11. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY 
I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB 
REKULTYWACJI 
Nie dotyczy. 

12. STAWKA PROCENTOWA, NA PODSTAWIE KTÓREJ USTALA SIĘ OPŁATĘ, O KTÓREJ 
MOWA W ART. 36 UST. 4 
 15% 

13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH 
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW 
Teren położony w obszarze Kaszubskiego Parku Krajobrazowego i w zespole przyrodniczo – 
krajobrazowym Rynna Dąbrowsko – Ostrzycka. 

14. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA 
W ICH UŻYTKOWANIU 
1) na terenie działki nr ewid. 234/7 dopuszcza się funkcję mieszkaniową integralnie związaną z ośrodkiem 

wczasowym, 

2) w przypadku lokalizacji inwestycji na skarpach lub terenach o dużym stopniu nachylenia, należy 
sporządzić w razie konieczności analizę geotechniczną warunkow posadowienia budynków lub 
warunków technicznych umocnienia skarp 

15. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI 
ADMINISTRACYJNYCH 

Nie ustala się. 

 
KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO FRAGMENTU WSI GOŁUBIE - POMIĘDZY JEZIOREM 
DĄBROWSKIM A TORAMI KOLEJOWYMI 

002 1,02 ha 1. NUMER 

010 

 POWIERZCHNIA 

1,35 ha 

2. FUNKCJA UT – zabudowa letniskowa indywidualna  
3. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO  

Stosuje się zasady określone w pkt. 4, 6, 8 

ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

1) linie zabudowy:  maksymalne nieprzekraczalne dla nowej zabudowy w 
odległości: 

- 100.0m od jeziora Dąbrowskiego - jak na rysunku planu, 

- 12.0m od terenu leśnego – dla terenu 002-UT i 010-UT - jak 
na rysunku planu, 

- 10.0m od terenu zieleni ekologiczno – krajobrazowej dla 
terenu 002-UT - jak na rysunku planu, 

- pozostałe zgodnie z przepisami drogowymi i budowlanymi, 

2) wielkość powierzchni zabudowy  
w stosunku do powierzchni działki: 

dla nowej zabudowy maksymalnie 15%, 

3) minimalny procent powierzchni 
biologicznie czynnej: 

60%, 

4) intensywność zabudowy:                         nie ustala się, 

5) wysokość zabudowy: - dla nowej zabudowy maksymalnie 8.0 m, 

6) kształt dachu:                                        dla nowych obiektów dach dwuspadowy: dla dachów z 
wysoką ścianką kolankową o kącie nachylenia połaci 22-25

0
, 

dla pozostałych 40-45
0
 

4. 

7) wielkość terenu:  dla nowych podziałów minimalna - 1000 m
2 

(nie dotyczy 
dodzieleń w celu polepszenia zagospodarowania istniejących 
działek)  ,  

maksymalna - nie ustala się, 

5. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI 
Nie ustala się. 
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ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

002 - z ciągu pieszo - jezdnego 012-KX, 1) dostępność drogowa dla terenu:                

010 - Z drogi 013-KDD, 

2) parkingi: co najmniej 1 miejsce postojowe na działce, 

3) zaopatrzenie w wodę:                                z sieci wodociągowej, 

4) odprowadzenie ścieków komunalnych:  do kanalizacji sanitarnej, dopuszcza  się odprowadzenie 
ścieków do zbiornika bezodpływowego do czasu  realizacji  
kanalizacji sanitarnej 

5) odprowadzenie wód opadowych:  zagospodarowanie na terenie,  

6) zaopatrzenie w energię elektryczną:  z sieci elektroenergetycznej, 

7) zaopatrzenie w gaz:   z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy, 

8) zaopatrzenie w ciepło:  z niskoemisyjnych źródeł lokalnych, 

9) gospodarka odpadami:                              regulowana odrębnymi przepisami, 

6. 

10) planowane urządzenia i sieci 
magistralne:     

nie ustala się, 

7. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ 
1) Na terenie 002-UT znajduje się zagroda zawierająca cechy tradycyjnego rozplanowania (jak na 

rysunku planu), 

2) Stosuje się zasady określone w §4 pkt. 2.4, 2.5, 3 i 4  oraz pkt 4 karty terenu, 

8. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY 
Stosuje się zasady ogólne. 

9. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

Nie dotyczy. 

10. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
Nie ustala się. 

11. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY 
I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB 
REKULTYWACJI 
Nie dotyczy. 

12. STAWKA PROCENTOWA, NA PODSTAWIE KTÓREJ USTALA SIĘ OPŁATĘ, O KTÓREJ 
MOWA W ART. 36 UST. 4 
 15% 

13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH 
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW 
Tereny położone w obszarze Kaszubskiego Parku Krajobrazowego i w zespole przyrodniczo – 
krajobrazowym Rynna Dąbrowsko – Ostrzycka. 

14. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA 
W ICH UŻYTKOWANIU 
W przypadku lokalizacji inwestycji na skarpach lub terenach o dużym stopniu nachylenia, należy sporządzić 
w razie konieczności analizę geotechniczną warunkow posadowienia budynków lub warunków 
technicznych umocnienia skarp 

15. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI 
ADMINISTRACYJNYCH 

Nie ustala się. 

KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO FRAGMENTU WSI GOŁUBIE - POMIĘDZY JEZIOREM 
DĄBROWSKIM A TORAMI KOLEJOWYMI 

003 0,46 ha 

004 0,34 ha 

1. NUMER 

005 

 POWIERZCHNIA 

1,14 ha 
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  009   6,79 ha 

2. FUNKCJA ZL – tereny leśne 

3. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO   
Stosuje się zasady określone w pkt. 4, 8 

ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

1)  linie zabudowy:                                         nie dotyczy, 

2)  wielkość powierzchni zabudowy  
w stosunku do powierzchni terenu: 

nie dotyczy, 

3)  minimalny procent powierzchni 
biologicznie czynnej:    

95%, 

4)  intensywność zabudowy:                          nie dotyczy, 

5)  wysokość zabudowy: nie dotyczy, 

6)  kształt dachu:                                            nie dotyczy,
 

4. 

7)  wielkość terenu:  nie ustala się, 

5. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI 
Nie ustala się 

ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

003 - z ciągu pieszo - jezdnego 012-KX poprzez teren 
007-ZK, 

004 - z ciągu pieszo - jezdnego 012-KX poprzez teren 
002-UT, 

005 - z ciągu pieszo - jezdnego 012-KX, 

1) dostępność drogowa dla terenu:                

009 - z drogi 013-KDD, 

2) parkingi: nie dotyczy , 

3) zaopatrzenie w wodę:                                nie dotyczy, 

4) odprowadzenie ścieków komunalnych:  nie dotyczy, 

5) odprowadzenie wód opadowych:  zagospodarowanie powierzchniowe, 

6) zaopatrzenie w energię elektryczną:  nie dotyczy, 

7) zaopatrzenie w gaz:   nie dotyczy, 

8) zaopatrzenie w ciepło:  nie dotyczy, 

9) gospodarka odpadami:                              regulowana odrębnymi przepisami, 

6. 

10) planowane urządzenia i sieci 
magistralne:     

nie ustala się, 

7. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ 
Nie dotyczy. 

8. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY 
Stosuje się zasady ogólne. 

9. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

Nie dotyczy. 

10. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
Nie ustala się. 

11. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY 
I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB 
REKULTYWACJI 
Nie dotyczy. 

12. STAWKA PROCENTOWA, NA PODSTAWIE KTÓREJ USTALA SIĘ OPŁATĘ, O KTÓREJ 
MOWA W ART. 36 UST. 4 
 Nie dotyczy. 

13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH 
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OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW 
Tereny położone w obszarze Kaszubskiego Parku Krajobrazowego i w zespole przyrodniczo – 
krajobrazowym Rynna Dąbrowsko – Ostrzycka. 

14. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA 
W ICH UŻYTKOWANIU 
Istniejącą zabudowę na działkach nr ewid. 375 do 379 uznaje się za zgodną z planem. 

15. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI 
ADMINISTRACYJNYCH 

Nie ustala się. 
 
NUMER  004 opisany w karcie terenu  003 
NUMER  005 opisany w karcie terenu  003 
 
KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO FRAGMENTU WSI GOŁUBIE - POMIĘDZY JEZIOREM 
DĄBROWSKIM A TORAMI KOLEJOWYMI 

006 3,38 ha 

007 0,23 ha 

1. NUMER 

008 

 POWIERZCHNIA 

0,02 ha 

2. FUNKCJA ZK – tereny zieleni krajobrazowo - ekologicznej 
3. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO   

Stosuje się zasady określone w pkt. 4, 8 

ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

1)  linie zabudowy:                                         nie dotyczy, 

2)  wielkość powierzchni zabudowy  
w stosunku do powierzchni terenu: 

nie dotyczy, 

3)  minimalny procent powierzchni 
biologicznie czynnej:    

95% , 

4)  intensywność zabudowy:                          nie dotyczy, 

5)  wysokość zabudowy: nie dotyczy, 

6)  kształt dachu:                                            nie dotyczy,
 

4. 

7)  wielkość terenu:  nie ustala się, 

5. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI 
Nie ustala się. 

ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

006 - z drogi  013-KDD, 

007 - z ciągu pieszo - jezdnego 012-KX, 

1) dostępność drogowa dla terenu:            

008 - z ciągu pieszo - jezdnego 012-KX poprzez teren 
005-ZL, 

2) parkingi: nie dotyczy, 

3) zaopatrzenie w wodę:                            nie dotyczy, 

4) odprowadzenie ścieków 
komunalnych:  

nie dotyczy, 

5) odprowadzenie wód opadowych:  zagospodarowanie powierzchniowe, 

6) zaopatrzenie w energię elektryczną:  nie dotyczy, 

7) zaopatrzenie w gaz:   nie dotyczy, 

8) zaopatrzenie w ciepło:  nie dotyczy, 

9) gospodarka odpadami:                          regulowana odrębnymi przepisami, 

6. 

10) planowane urządzenia i sieci 
magistralne:     

nie ustala się, 

7. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU 
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KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ 
Nie dotyczy. 

8. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY 
Stosuje się zasady ogólne. 

9. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

Nie dotyczy. 

10. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
Nie ustala się. 

11. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY 
I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB 
REKULTYWACJI 
Nie dotyczy. 

12. STAWKA PROCENTOWA, NA PODSTAWIE KTÓREJ USTALA SIĘ OPŁATĘ, O KTÓREJ 
MOWA W ART. 36 UST. 4 
 Nie dotyczy. 

13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH 
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW 
Tereny położone w obszarze Kaszubskiego Parku Krajobrazowego i w zespole przyrodniczo – 
krajobrazowym Rynna Dąbrowsko – Ostrzycka. 

14. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA 
W ICH UŻYTKOWANIU 
Nie dotyczy. 

15. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI 
ADMINISTRACYJNYCH 

Nie ustala się 

 
NUMER  007 opisany w karcie terenu  006 
NUMER  008 opisany w karcie terenu  006  
NUMER  009 opisany w karcie terenu  003 
NUMER  010 opisany w karcie terenu  002 
 
KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO FRAGMENTU WSI GOŁUBIE - POMIĘDZY JEZIOREM 
DĄBROWSKIM A TORAMI KOLEJOWYMI 
1. NUMER 011  POWIERZCHNIA 0,95 ha 

2. FUNKCJA MR – tereny zabudowy zagrodowej 
3. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO  

Stosuje się zasady określone w pkt. 4, 6, 8 

ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

1) linie zabudowy:  

 

maksymalne nieprzekraczalne dla nowej zabudowy w 
odległości: 

- 12.0m od terenu leśnego, 

- 10.0m od terenu zieleni ekologiczno – krajobrazowej, 

- pozostałe zgodnie z przepisami drogowymi i budowlanymi, 

2) wielkość powierzchni zabudowy  
w stosunku do powierzchni działki: 

dla nowej zabudowy maksymalnie 15%, 

3) minimalny procent powierzchni 
biologicznie czynnej: 

60%, 

4) intensywność zabudowy:                         nie ustala się, 

5) wysokość zabudowy: - dla nowej zabudowy maksymalnie 8.0 m, 

4. 

6) kształt dachu:                                        dla nowych obiektów dach dwuspadowy: dla dachów z 
wysoką ścianką kolankową o kącie nachylenia połaci 22-25

0
, 

dla pozostałych 40-45
0
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 7) wielkość terenu:  dla nowych podziałów minimalna - 1000 m
2 

(nie dotyczy 
dodzieleń w celu polepszenia zagospodarowania istniejących 
działek)  ,  

maksymalna - nie ustala się, 

5. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI 
Nie ustala się. 

ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

1) dostępność drogowa dla terenu:                011 - z ciągu pieszo - jezdnego 012-KX, 

2) parkingi: co najmniej 1 miejsce postojowe na działce, 

3) zaopatrzenie w wodę:                                z sieci wodociągowej, 

4) odprowadzenie ścieków komunalnych:  do kanalizacji sanitarnej, dopuszcza  się odprowadzenie 
ścieków do zbiornika bezodpływowego do czasu  realizacji  
kanalizacji sanitarnej 

5) odprowadzenie wód opadowych:  zagospodarowanie na terenie,  

6) zaopatrzenie w energię elektryczną:  z sieci elektroenergetycznej, 

7) zaopatrzenie w gaz:   z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy, 

8) zaopatrzenie w ciepło:  z niskoemisyjnych źródeł lokalnych, 

9) gospodarka odpadami:                              regulowana odrębnymi przepisami, 

6. 

10) planowane urządzenia i sieci 
magistralne:     

nie ustala się, 

7. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ 
1) Na terenie znajduje się zagroda zawierająca cechy tradycyjnego rozplanowania (jak na rysunku 

planu), 
2) Stosuje się zasady określone w §4 pkt. 2.4, 2.5, 3 i 4  oraz pkt 4 karty terenu. 

8. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY 
Stosuje się zasady ogólne. 

9. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

Nie dotyczy. 

10. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
Nie ustala się. 

11. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY 
I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB 
REKULTYWACJI 
Nie dotyczy. 

12. STAWKA PROCENTOWA, NA PODSTAWIE KTÓREJ USTALA SIĘ OPŁATĘ, O KTÓREJ 
MOWA W ART. 36 UST. 4 
 15% 

13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH 
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW 
Teren położony w obszarze Kaszubskiego Parku Krajobrazowego i w zespole przyrodniczo – 
krajobrazowym Rynna Dąbrowsko – Ostrzycka. 

14. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA 
W ICH UŻYTKOWANIU 
W przypadku lokalizacji inwestycji na skarpach lub terenach o dużym stopniu nachylenia, należy sporządzić 
w razie konieczności analizę geotechniczną warunków posadowienia budynków lub warunków 
technicznych umocnienia skarp 

15. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI 
ADMINISTRACYJNYCH 

Nie ustala się. 
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KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO FRAGMENTU WSI GOŁUBIE - POMIĘDZY JEZIOREM 
DĄBROWSKIM A TORAMI KOLEJOWYMI 
1. NUMER 012  POWIERZCHNIA  0,20 ha  

2. FUNKCJA KX – ciąg pieszo jezdny  
3. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO   

Stosuje się zasady określone w pkt. 4, 8 

ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

1)  linie zabudowy:                                         nie dotyczy, 

2)  wielkość powierzchni zabudowy  
w stosunku do powierzchni terenu: 

nie dotyczy, 

3)  minimalny procent powierzchni 
biologicznie czynnej:    

nie dotyczy, 

4)  intensywność zabudowy:                          nie dotyczy, 

5)  wysokość zabudowy: nie dotyczy, 

6)  kształt dachu:                                            nie dotyczy,
 

4. 

7)  wielkość terenu:  minimalna szerokość w liniach rozgraniczających – 6,0 m 

5. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI 
Nie ustala się 

ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

1) dostępność drogowa dla terenu:                z drogi 012-KDD, 

2) parkingi  zakaz parkowania, 

3) zaopatrzenie w wodę:                                nie dotyczy, 

4) odprowadzenie ścieków komunalnych:  nie dotyczy, 

5) odprowadzenie wód opadowych:  nie dotyczy, 

6) zaopatrzenie w energię elektryczną:  nie dotyczy, 

7) zaopatrzenie w gaz:   nie dotyczy 

8) zaopatrzenie w ciepło:  nie dotyczy 

9) gospodarka odpadami:                              regulowana odrębnymi przepisami, 

6. 

10) planowane urządzenia i sieci 
magistralne:     

nie ustala się, 

7. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ 
Nie dotyczy. 

8. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY 
Stosuje się zasady ogólne. 

ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

1) mała architektura: dopuszcza się, 

2) nośniki reklamowe: dopuszcza się, 

3) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: dopuszcza się, 

4) urządzenia techniczne: dopuszcza się, 

9. 

5) zieleń:  dopuszcza się, 

10. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
Nie ustala się. 

11. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY 
I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB 
REKULTYWACJI 
Nie dotyczy. 

12. STAWKA PROCENTOWA, NA PODSTAWIE KTÓREJ USTALA SIĘ OPŁATĘ, O KTÓREJ 
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MOWA W ART. 36 UST. 4 
 Nie dotyczy. 

13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH 
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW 
Teren położony w obszarze Kaszubskiego Parku Krajobrazowego i w zespole przyrodniczo – 
krajobrazowym Rynna Dąbrowsko – Ostrzycka. 

14. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA 
W ICH UŻYTKOWANIU 
Nie ustala się 

15. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI 
ADMINISTRACYJNYCH 

Nie ustala się. 

KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO FRAGMENTU WSI GOŁUBIE - POMIĘDZY JEZIOREM 
DĄBROWSKIM A TORAMI KOLEJOWYMI 
1. NUMER     013  POWIERZCHNIA 0,68 ha 

KLASA I NAZWA ULICY  2. 

oznaczenie KDD ulica dojazdowa 

PARAMETRY I WYPOSAŻENIE 

1)  szerokość w liniach rozgraniczających: jak na rysunku planu, nie mniej niż 10.0m, 

2)  prędkość projektowa: nie ustala się, 

3)  szerokość pasa ruchu: nie ustala się, 

4)  przekrój: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, 

5)  dostępność do terenów przyległych: bez ograniczeń, 

3. 

6)  wyposażenie: dopuszcza się chodnik, 

4. POWIĄZANIA Z UKŁADEM ZEWNĘTRZNYM 
Poprzez sieć dróg gminnych poza granicami planu 

5. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ 
Nie dotyczy. 

6. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY 
Stosuje się zasady ogólne. 

7. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY  
I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB 
REKULTYWACJI  
Nie dotyczy. 

8. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
Nie ustala się. 

ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

1) mała architektura: dopuszcza się, 

2) nośniki reklamowe: dopuszcza się, 

3) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe:  dopuszcza się, 

4) urządzenia techniczne: dopuszcza się, 

9. 

5) zieleń:  dopuszcza się, 

10. STAWKA PROCENTOWA, NA PODSTAWIE KTÓREJ USTALA SIĘ OPŁATĘ, O KTÓREJ 
MOWA W ART. 36 UST. 4 
Nie dotyczy. 

11. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH 
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW  
Teren położony w obszarze Kaszubskiego Parku Krajobrazowego i w zespole przyrodniczo – 
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krajobrazowym Rynna Dąbrowsko – Ostrzycka. 

12. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA  
W ICH UŻYTKOWANIU  
Nie ustala się. 

13. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI 
ADMINISTRACYJNYCH 
Nie ustala się. 

§ 6

Zał>cznikami do niniejszej uchwały, stanowi>cymi jej inte-

gralne czCWci s>:

1) czCWć graficzna – rysunek planu zagospodarowania 

przestrzennego fragmentu wsi GOŁUBIE - POMIBDZY 

JEZIOREM D=BROWSKIM A TORAMI KOLEJOWYMI w 

skali 1: 1000 (zał>cznik nr 1),

2) rozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu 

planu (zał>cznik nr 2),

3) rozstrzygniCcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, 

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalec> 

do zadaM własnych gminy oraz zasadach ich finansowania 

(zał>cznik nr 3).

§ 7

Zobowi>zuje siC Wójta Gminy StCcyca do:

1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej 

uchwały wraz z dokumentacj> planistyczn> w celu oceny 

zgodnoWci z prawem,

2) publikacji niniejszej uchwały na stronie internetowej Gminy 

StCcyca,

§ 8

Uchwała wchodzi w cycie po upływie 30 dni od dnia 

ogłoszenia jej w Dzienniku UrzCdowym Województwa 

Pomorskiego z wyj>tkiem § 7, który wchodzi w cycie z 

dniem podjCcia uchwały.

 Przewodnicz>cy

Rady Gminy StCcyca

Stefan Literski
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Zał>cznik nr 1

do Uchwały Nr XX/224/2008

Rady Gminy StCcyca 

z dnia 28 paadziernika 2008 r.

 w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi 

Gołubie – pomiCdzy Jeziorem D>browskim a torami 

kolejowymi
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   Zał>cznik nr 2

   do Uchwały Nr XX/224/2008

   Rady Gminy StCcyca 

   z dnia 28 paadziernika 2008 r.

 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospoda-

rowania przestrzennego fragmentu wsi Gołubie – pomiCdzy 

Jeziorem D>browskim a torami kolejowymi

ROZSTRZYGNIBCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA 

UWAG DO PROJEKTU PLANU

Projekt planu został wyłocony do publicznego wgl>du w 

dniach od 28 lipca 2008 r. do dnia 27 sierpnia 2008 r. Termin 

składania uwag do projektu planu min>ł 3 wrzeWnia 2008 r. 

– w terminie ustawowym nie wpłynCły cadne uwagi.

   Zał>cznik nr 3

   do Uchwały Nr XX/224/2008

   Rady Gminy StCcyca 

   z dnia 28 paadziernika 2008 r.

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego fragmentu wsi Gołubie – pomiCdzy 

Jeziorem D>browskim a torami kolejowymi

RozstrzygniCcie o sposobie realizacji zapisanych w 

planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 

nalec> do zadaM własnych gminy oraz zasadach ich finan-

sowania.

1) Wykaz zadaM własnych gminy wynikaj>cych z uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

- Podział działek przeznaczonych pod drogi

- Budowa ulic dojazdowych

- Budowa sieci wodoci>gowej

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

2) `ródła finansowania zadaM wymienionych wycej bCd> 

stanowić Wrodki własne pochodz>ce z budcetu gminy, 

Wrodki pomocowe, partycypacja inwestorów prywatnych 

w kosztach budowy na zasadzie lokalnych inicjatyw 

inwestycyjnych.

3) Nie okreWla siC harmonogramu realizacji wymienionych 

inwestycji. Realizacja bCdzie uzalecniona od posiadanych 

Wrodków.

936

 UCHWAŁA Nr XXVIII/12/09

Rady Gminy Wicko

 z dnia 27 stycznia 2009 r.

 w sprawie ustalenia Regulaminu okreWlaj>cego wysokoWć stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycie-

lom dodatków: za wysługC lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokoWć i warunki wypłaca-

nia innych składników wynagrodzenia wynikaj>cych ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagro-

dzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraanych zastCpstw, a takce wysokoWć nauczycielskiego dodatku 

mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.

Działaj>c na podstawie art. 30 ust. 6 i ust. 6a, i art. 54 ust. 

3 i 7 oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. 

Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, 

poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, Dz. U. z 2007 r. Nr 17, poz. 

95,Nr 80, poz. 542, Nr 158, poz. 1103, Nr 102, poz. 689, Nr 

176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, Dz. 

U. z 2008 r. Nr 145, poz. 917) po uzgodnieniu ze zwi>zkiem 

zawodowym nauczycieli. Uchwala siC co nastCpuje:

§ 1

Ustala siC regulamin okreWlaj>cy wysokoWć oraz szcze-

gółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia 

zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania 

i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe 

i godziny doraanych zastCpstw nauczycieli w brzmieniu 

okreWlonym w zał>czniku do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza siC Wójtowi Gminy.

§ 3

Traci moc uchwała Nr XV/6/Rady Gminy Wicko z dnia 25 

stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia Regulaminu okreWlaj>-

cego wysokoWć stawek i szczegółowe warunki przyznawania 

nauczycielom dodatków: za wysługC lat, motywacyjnego, 

funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokoWć i warunki 

wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikaj>-

cych ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania 

wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny 

doraanych zastCpstw, a takce wysokoWć nauczycielskiego 

dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego 

przyznawania i wypłacania.

§ 4

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

szenia w Dzienniku UrzCdowym Województwa Pomorskiego 

z moc> obowi>zuj>c> od 1 stycznia 2009 r.

 Przewodnicz>cy

Rady Gminy Wicko

Marian Nawrot

   Zał>cznik do Uchwały
   Nr XXVIII/12/2009

   Rady Gminy Wicko

   z dnia 27 stycznia 2009 r.

REGULAMIN

OkreWlaj>cy wysokoWć oraz szczegółowe warunki 

wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego 

oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania 

wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny 

doraanych zastCpstw nauczycieli

§ 1

1. Niniejszy regulamin stosuje siC do nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach podstawowych, przedszkolach, 

gimnazjum i zespole szkół, prowadzonych przez GminC 

Wicko.

2. Regulamin okreWla dla nauczycieli poszczególnych stopni 


