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6) przebywania w stanie nietrzeźwym i spożywania 
alkoholu,

2. Na terenie cmentarza zakazuje się bez uprzedniego 
zgłoszenia w Urzędzie Gminy Smołdzino i uzyskania 
jego zgody wykonywania następujących czynności:
1) prac kamieniarskich i budowlanych, oraz wjeżdża-

nia pojazdami mechanicznymi,
2) samowolnego sadzenia oraz usuwania drzew i krze-

wów pod rygorem ich usunięcia na koszt opiekuna 
grobu,

3) handlu, umieszczania reklam,

4) ustawienia ławek, ogrodzeń itp.

§ 14

  Urząd Gminy Smołdzino przyjmuje interesantów w 
sprawach skarg i wniosków w dniach i godzinach urzędo-
wania Urzędu.

§ 15

  W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulami-
nem mają zastosowanie przepisy obowiązującej ustawy 
dotyczącej cmentarzy i chowania zmarłych wraz z obowią-
zującymi aktami wykonawczymi.
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 UCHWAŁA Nr XII/103/2011

Rady Gminy Szemud

 z dnia 15 września 2011 r.

 w sprawie uchwalenia Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego fragmentu wsi Częstkowo               

w gminie Szemud

  Na podstawie art. 14 i art. 20 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 11.07.2003 r. ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 ze zm.) 
po stwierdzeniu że ustalenia m.p.z.p. nie naruszają usta-
leń studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego gminy Szemud, zatwierdzonego 
uchwałą nr XLI/364/2002 Rady Gminy w Szemudzie z dnia 
20.03.2002 r. (wraz z późn. zm.)
Rada Gminy Szemud uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zgodnie z  uchwałą nr  XLV/436/2010 Rady 
Gminy Szemud z dnia 25.02.2010 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi 
Cząstkowo dla działek nr 13/1, 34, 83/22, 107, 109/2, 
340 i 354/6, po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami 
Studium uwarunkowań i kierunków gospodarowania 
przestrzennego gminy Szemud, zatwierdzonego 
uchwałą nr XLI/364/2002 Rady Gminy w Szemudzie 
z dnia 20.03.2002 r. (wraz z późn. zm.) uchwala się 
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 
fragmentów wsi  Częstkowo dotyczące n/w 
obszarów:

1) plan nr 1, dz. nr 34 przeznacza się pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną;

2) plan nr 2, dz. nr 83/22 przeznacza się pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną;

3) plan nr 3, dz. nr 107 przeznacza się pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną;

4) plan nr 4, dz. nr 109/2 przeznacza się pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną;

5) plan nr 5, dz. nr 340 przeznacza się pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną;

6) plan nr 6, dz. nr 13/1 przeznacza się pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną;

7) plan nr 7, dz. nr 354/6 przeznacza się na cele usłu-
gowe.

§ 2

1. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO Nr 1
WSI CZĘSTKOWO
Nr DZIAŁKI 34
POWIERZCHNIA 2,23.ha
KARTA TERENU Nr 1
SYMBOLE NA RYS. PLANU

 MN – teren zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej, 
KDw – droga wewnętrzna, Kx – przejście piesze, ZP – 
zieleń rekreacyjna ogólnodostępna, ZL - las

 
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SZEMUD, OBRBB: 
CZBSTKOWO KARTA TERENU NR 1 

1) PRZEZNACZENIE TERENU: 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 

2) ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO 
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– nalecy zrealizować ustalenia zawarte w pkt 6. 

3) ZASADY OCHRONY VRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU NATURALNEGO: 

- powierzchnia biologicznie czynna / zieleM naturalna, urz>dzona, zbiorniki wodne, zieleM krajobrazowa i izolacyjna/ winna stanowić min. 
40% powierzchni działki mieszkaniowej wydzielonej z terenu MN, 
- ZP – zieleM parkowa, na cele rekreacyjne ogólnodostCpne, 
- do wprowadzanej zieleni nalecy ucywać nasad roWlin gatunków miejscowych, zgodnych geograficznie i siedliskowo, 
- istniej>cy las - ZL do zachowania. 

4) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ: 

- teren znajduje siC w regionie o historycznych tradycjach budowlanych, nowa zabudowa powinna nawi>zywać do tradycyjnych form 
zagospodarowania. 

5) WYMAGANIA WYNIKAJ=CE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: 

Nie dotyczy. 

6) PARAMETRY I WSKA`NIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU DLA ZABUDOWY 
MN 

a) rodzaj zabudowy: zabudowa dwukondygnacyjna w tym poddasze mieszkalne, dopuszcza siC podpiwniczenie, dach o nachyleniu od 35º 
do 45º dwuspadowy dla głównej bryły, pokrycie dachówka lub materiały dachówko podobne. Dopuszcza siC lukarny i okna połaciowe. 
Dopuszcza siC budowC garacu wbudowanego, dobudowanego, lub wolnostoj>cego. Kolorystyka budynków w kolorach naturalnych, nie 
wybijaj>cych siC z kolorystyki otaczaj>cego krajobrazu. 
b) powierzchnia zabudowy: do 250 m² 
c) dopuszczalna wysokoWć zabudowy: od poziomu terenu do kalenicy nie wiCcej nic 9,0 m, poziom posadowienia parteru do 0,50 m nad 
poziomem terenu, dla garacu wysokoWć nie wiCcej nic 6,0 m. Architektura dostosowana do architektury budynku mieszkalnego. 
d) linia zabudowy: nieprzekraczalna 

7) GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWAINA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ=CYCH OCHRONIE: 

Nie dotyczy 

8) SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOVCI 

- iloWć działek jak na rysunku planu, 
- powierzchnia działki jak na rysunku planu, nie mniej nic 1000 m², dopuszcza siC przesuniCcia do 10% powierzchni działki. 

9) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UbYTKOWANIU: 

- nie wykonywać prac ziemnych trwale zniekształcaj>cych rzeabC terenu; 
- prace budowlane zwi>zane z wprowadzeniem zainwestowania nalecy prowadzić z uwzglCdnieniem przepisów dotycz>cych ochrony 
gatunkowej roWlin, zwierz>t i grzybów. 

10) MODERNIZACJ, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 

ﾐ woda: zaopatrzenie w wodC z wodoci>gu wiejskiego 
ﾐ Wcieki: docelowo do kanalizacji wiejskiej, do czasu realizacji do zbiornika bezodpływowego pod warunkiem udokumentowania wywozu 
Wcieków do oczyszczalni. Po realizacji kanalizacji zbiorniki bezodpływowe nalecy zlikwidować. 
ﾐ odprowadzenie wód opadowych: na teren własnej działki 
ﾐ energetyka: na warunkach podanych przez gestora sieci 
ﾐ zaopatrzenie w ciepło: indywidualne aródła ciepła /paliwo niskoemisyjne/ 
ﾐ utylizacja odpadów stałych: po wstCpnej segregacji, gromadzenie w szczelnych zbiornikach na własnej działce a nastCpnie wywóz 
odpadów przez wyspecjalizowan> firmC wywozow> 
ﾐ komunikacja: wjazd z drogi gminnej drogami wewnCtrznymi KDw. Kx – przejWcie piesze o szer. 3,0 m wzdłuc granicy lasu. Parkowanie 
na terenie własnej działki. Min. 2 miejsca postojowe. Przeznacza siC poas o szerokoWci 1 m na poszerzenie drogi. 

11) SPOSÓB I TERIN TYMCZASOWEGO ZAGOPODAROWANIA, URZ=DZANIA I UbYTKOWANIA TERENÓW: 

- Do czasu realizacji zabudowy jak w stanie istniej>cym. 

§ 3. 1. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 2 

WSI CZBSTKOWO 

NR DZIAŁKI 83/22 

POWIERZCHNIA 0,36.ha 

KARTA TERENU NR 1 

SYMBOLE NA RYS. PLANU 

MN – teren zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej, ZP – zieleM 

 
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SZEMUD, OBRBB: 
CZBSTKOWO KARTA TERENU NR 1 

1) PRZEZNACZENIE TERENU: 
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Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 

2) ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO 

– nalecy zrealizować ustalenia zawarte w pkt 6. 

3) ZASADY OCHRONY VRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU NATURALNEGO: 

- powierzchnia biologicznie czynna / zieleM naturalna, urz>dzona, zbiorniki wodne, zieleM krajobrazowa i izolacyjna/ winna stanowić min. 
40% powierzchni działki objCtej planem. 
- ZP – istniej>cy nieucytek przeznacza siC na zieleM. Dopuszcza siC utworzenie zbiornika wodnego o powierzchni nie wymagaj>cej 
pozwolenia wodno-prawnego. Dopuszcza siC zmniejszenie granic terenu ZP bez zmiany stosunków gruntowo-wodnych. 
- do wprowadzanej zieleni nalecy ucywać nasad roWlin gatunków miejscowych, zgodnych geograficznie i siedliskowo. 

4) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ: 

Nie dotyczy. 

5) WYMAGANIA WYNIKAJ=CE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: 

Nie dotyczy. 

6) PARAMETRY I WSKA`NIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU DLA ZABUDOWY 
MN 

a) iloWć działek: jedna 
b) powierzchnia działki: 0,3633 ha 
c) rodzaj zabudowy: zabudowa dwukondygnacyjna w tym poddasze mieszkalne, dopuszcza siC4podpiwniczenie, dach o nachyleniu od 35º 
do 45º dwuspadowy dla głównej bryły, pokrycie dachówka lub materiały dachówko podobne. Dopuszcza siC lukarny i okna połaciowe. 
Dopuszcza siC budowC garacu wbudowanego, dobudowanego, lub wolnostoj>cego. Kolorystyka budynków w kolorach naturalnych, nie 
wybijaj>cych siC z kolorystyki otaczaj>cego krajobrazu. 
d) powierzchnia zabudowy: do 300 m² 
e) dopuszczalna wysokoWć zabudowy: od poziomu terenu do kalenicy nie wiCcej nic 9,0 m, poziom posadowienia parteru do 0,50 m nad 
poziomem terenu, dla garacu wysokoWć nie wiCcej nic 6,0 m. Architektura dostosowana do architektury budynku mieszkalnego 
f) linia zabudowy: nieprzekraczalna 20,0 m od linii rozgraniczenia drogi powiatowej 

7) GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWAINA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ=CYCH OCHRONIE: 

Nie dotyczy 

8) SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOVCI 

Nie dotyczy. 

9) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UbYTKOWANIU: 

- nie wykonywać prac ziemnych trwale zniekształcaj>cych rzeabC terenu; 
- prace budowlane zwi>zane z wprowadzeniem zainwestowania nalecy prowadzić z uwzglCdnieniem przepisów dotycz>cych ochrony 
gatunkowej roWlin, zwierz>t i grzybów. 

10) MODERNIZACJ, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 

ﾐ woda: zaopatrzenie w wodC z wodoci>gu wiejskiego 
ﾐ Wcieki: docelowo do kanalizacji wiejskiej, do czasu realizacji do zbiornika bezodpływowego pod warunkiem udokumentowania wywozu 
Wcieków do oczyszczalni. Po realizacji kanalizacji zbiorniki bezodpływowe nalecy zlikwidować. 
ﾐ odprowadzenie wód opadowych: na teren własnej działki 
ﾐ energetyka: na warunkach podanych przez gestora sieci 
ﾐ zaopatrzenie w ciepło: indywidualne aródła ciepła /paliwo niskoemisyjne/ 
ﾐ utylizacja odpadów stałych: po wstCpnej segregacji, gromadzenie w szczelnych zbiornikach na własnej działce a nastCpnie wywóz 
odpadów przez wyspecjalizowan> firmC wywozow> 
ﾐ komunikacja: wjazd z drogi powiatowej. Projekt wł>czenia do drogi powiatowej nalecy uzgodnić z Zarz>dem Drogowym. Parkowanie na 
terenie własnej działki. 

11) SPOSÓB I TERIN TYMCZASOWEGO ZAGOPODAROWANIA, URZ=DZANIA I UbYTKOWANIA TERENÓW: 

- Do czasu realizacji zabudowy jak w stanie istniej>cym. 

§ 4. 1. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 3 

WSI CZBSTKOWO 

NR DZIAŁKI 107 

POWIERZCHNIA 3,70.ha 

KARTA TERENU NR 1 

SYMBOLE NA RYS. PLANU 

MN – teren zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej, KDw – droga wewnCtrzna 



Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 175 — 22828 — Poz. 4131

 
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SZEMUD, OBRBB: 
CZBSTKOWO KARTA TERENU NR 1 

1) PRZEZNACZENIE TERENU: 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 

2) ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO 

– nalecy zrealizować ustalenia zawarte w pkt 6. 

3) ZASADY OCHRONY VRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU NATURALNEGO: 

- powierzchnia biologicznie czynna / zieleM naturalna, urz>dzona, zbiorniki wodne, zieleM krajobrazowa i izolacyjna/ winna stanowić min. 
40% powierzchni działki objCtej planem. 
- do wprowadzanej zieleni nalecy ucywać nasad roWlin gatunków miejscowych, zgodnych geograficznie i siedliskowo. 

4) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ: 

a) obowi>zuje typ zabudowy historycznie wystCpuj>cej odpowiednio dla funkcji mieszkalnej i gospodarczej - nawi>zanie do cech obiektów 
o wartoWciach kulturowych (zasada usytuowania na działce, sposób kształtowania bryły i dachu budynku wraz z zasadami ich 
rozczłonkowania, gabaryty, stosowanie tradycyjnych materiałów budowlanych oraz tradycyjnej stonowanej kolorystyki), 
b) procesy budowlane nalecy prowadzić w uzgodnieniu z odpowiednim organem ochrony zabytków. 

5) WYMAGANIA WYNIKAJ=CE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: 

Nie dotyczy. 

6) PARAMETRY I WSKA`NIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU DLA ZABUDOWY 
MN 

a) rodzaj zabudowy: zabudowa dwukondygnacyjna w tym poddasze mieszkalne, dopuszcza siC podpiwniczenie, dach o nachyleniu od 35º 
do 45º dwuspadowy dla głównej bryły, pokrycie dachówka lub materiały dachówko podobne. Dopuszcza siC lukarny. Dopuszcza siC 
budowC garacu wbudowanego, dobudowanego, lub wolnostoj>cego. Kolorystyka budynków w kolorach naturalnych, nie wybijaj>cych siC 
z kolorystyki otaczaj>cego krajobrazu. 
b) powierzchnia zabudowy: do 250 m² 
c) dopuszczalna wysokoWć zabudowy: od poziomu terenu do kalenicy nie wiCcej nic 9,0 m poziom posadowienia parteru do 0,50 m nad 
poziomem terenu, dla garacu wysokoWć nie wiCcej nic 6,0 m. Architektura dostosowana do architektury budynku mieszkalnego. 
d) linia zabudowy: nieprzekraczalna 6,0 m od linii rozgraniczenia drogi wewnCtrznej KDw i drogi gminnej. 

7) GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWAINA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ=CYCH OCHRONIE: 

Nie dotyczy 

8) SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOVCI 

- iloWć działek jak na rysunku planu, 
- powierzchnia działki jak na rysunku planu, nie mniej nic 1000m², dopuszcza siC przesuniCcia do 10% powierzchni działki. 

9) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UbYTKOWANIU: 

- nalecy zachować urz>dzenia melioracji wodnych szczegółowych /ruroci>g drenarski i studzienki/ 
- prace budowlane zwi>zane z wprowadzeniem zainwestowania nalecy prowadzić z uwzglCdnieniem przepisów dotycz>cych ochrony 
gatunkowej roWlin, zwierz>t i grzybów. 

10) MODERNIZACJ, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 

ﾐ woda: zaopatrzenie w wodC z wodoci>gu wiejskiego 
ﾐ Wcieki: docelowo do kanalizacji wiejskiej, do czasu realizacji do zbiornika bezodpływowego pod warunkiem udokumentowania wywozu 
Wcieków do oczyszczalni. Po realizacji kanalizacji zbiorniki bezodpływowe nalecy zlikwidować. 
ﾐ odprowadzenie wód opadowych: na teren własnej działki 
ﾐ energetyka: : na warunkach podanych przez gestora sieci 
ﾐ zaopatrzenie w ciepło: indywidualne aródła ciepła /paliwo niskoemisyjne/ 
ﾐ utylizacja odpadów stałych: po wstCpnej segregacji, gromadzenie w szczelnych zbiornikach na własnej działce a nastCpnie wywóz 
odpadów przez wyspecjalizowan> firmC wywozow> 
ﾐ komunikacja: wjazd z drogi gminnej drogami wewnCtrznymi KDw szer. 8,0 m. Parkowanie na terenie własnej działki, min 2 miejsca 
postojowe. Obowi>zuje poszerzenie drogi gminnej do szerokoWci 10 m 

11) SPOSÓB I TERIN TYMCZASOWEGO ZAGOPODAROWANIA, URZ=DZANIA I UbYTKOWANIA TERENÓW: 

- Do czasu realizacji zabudowy jak w stanie istniej>cym. 

§ 5. 1. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 4 

WSI CZBSTKOWO 

NR DZIAŁKI 109/2 

POWIERZCHNIA 3,87.ha 
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KARTA TERENU NR 1 

SYMBOLE NA RYS. PLANU 

MN – teren zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej, KDw – droga wewnCtrzna, Ws - oczko wodne, 
w - rów melioracyjny. 

 
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SZEMUD, OBRBB: 
CZBSTKOWO KARTA TERENU NR 1 

1) PRZEZNACZENIE TERENU: 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 

2) ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO 

– nalecy zrealizować ustalenia zawarte w pkt 6. 

3) ZASADY OCHRONY VRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU NATURALNEGO: 

- powierzchnia biologicznie czynna / zieleM naturalna, urz>dzona, zbiorniki wodne, zieleM krajobrazowa i izolacyjna/ winna stanowić min. 
40% powierzchni działki wydzielonej z terenu MN . 
- do wprowadzanej zieleni nalecy ucywać nasad roWlin gatunków miejscowych, zgodnych geograficznie i siedliskowo. 
- zachować istniej>cy nieucytek jako oczko wodne Ws . 
- zachować istniej>cy rów melioracyjny W . 

4) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ: 

Nie dotyczy. 

5) WYMAGANIA WYNIKAJ=CE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: 

Nie dotyczy. 

6) PARAMETRY I WSKA`NIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU DLA ZABUDOWY 
MN 

a) rodzaj zabudowy: zabudowa dwukondygnacyjna w tym poddasze mieszkalne, dopuszcza siC podpiwniczenie, dach o nachyleniu od 35º 
do 45º dwuspadowy dla głównej bryły, pokrycie dachówka lub materiały dachówko podobne. Dopuszcza siC lukarny i okna połaciowe. 
Dopuszcza siC budowC garacu wbudowanego, dobudowanego, lub wolnostoj>cego. Kolorystyka budynków w kolorach naturalnych, nie 
wybijaj>cych siC z kolorystyki otaczaj>cego krajobrazu. 
b) powierzchnia zabudowy: do 250 m² 
c) dopuszczalna wysokoWć zabudowy: od poziomu terenu do kalenicy nie wiCcej nic 9,0 m poziom posadowienia parteru do 0,50m nad 
poziomem terenu, dla garacu wysokoWć nie wiCcej nic 6,0 m. Architektura dostosowana do architektury budynku mieszkalnego.d) linia 
zabudowy: nieprzekraczalna 20,0 m od granicy jezdni drogi powiatowej, 6,0 m od linii rozgraniczenia drogi wewnCtrznej KDw 

7) GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWAINA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ=CYCH OCHRONIE: 

Nie dotyczy 

8) SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOVCI 

- iloWć działek jak na rysunku planu, 
- powierzchnia działki jak na rysunku planu, nie mniej nic 1000m2 , dopuszcza siC przesuniCcia do 10% powierzchni działki. 

9) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UbYTKOWANIU: 

- ze wzglCdu na wystCpuj>ce obnicenia terenu i wysoki poziom wód gruntowych na etapie projektów budowlanych nalecy sporz>dzić 
ocenC warunków geologiczno-incynierskich, 
- planowane zagospodarowanie terenu nie moce trwale zmieniać stosunków wodnych na terenach przyległych, 
- prace budowlane zwi>zane z wprowadzeniem zainwestowania nalecy prowadzić z uwzglCdnieniem przepisów dotycz>cych ochrony 
gatunkowej roWlin, zwierz>t i grzybów. 

10) MODERNIZACJ, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 

ﾐ woda: zaopatrzenie w wodC z wodoci>gu wiejskiego 
ﾐ Wcieki: docelowo do kanalizacji wiejskiej, do czasu realizacji do zbiornika bezodpływowego pod warunkiem udokumentowania wywozu 
Wcieków do oczyszczalni. Po realizacji kanalizacji zbiorniki bezodpływowe nalecy zlikwidować. 
ﾐ odprowadzenie wód opadowych: na teren własnej działki 
ﾐ energetyka: : na warunkach podanych przez gestora sieci 
ﾐ zaopatrzenie w ciepło: indywidualne aródła ciepła /paliwo niskoemisyjne/ 
ﾐ utylizacja odpadów stałych: po wstCpnej segregacji, gromadzenie w szczelnych zbiornikach na własnej działce a nastCpnie wywóz 
odpadów przez wyspecjalizowan> firmC wywozow> 
ﾐ komunikacja: wjazd z drogi powiatowej, drogami wewnCtrznymi KDw szer. 8,0m. Projekt okreWlaj>cy parametry techniczne wł>czenia 
drogi KDW do drogi powiatowej nalecy uzgodnić z Zarz>dem Drogowym. Parkowanie na terenie własnej działki, min. 2 miejsca 
postojowe 

11) SPOSÓB I TERIN TYMCZASOWEGO ZAGOPODAROWANIA, URZ=DZANIA I UbYTKOWANIA TERENÓW: 

- Do czasu realizacji zabudowy jak w stanie istniej>cym. 
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§ 6. 1. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 5 

WSI CZBSTKOWO 

NR DZIAŁKI 340 

POWIERZCHNIA 4,32.ha 

KARTA TERENU NR 1 

SYMBOLE NA RYS. PLANU 

MN – teren zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej, KDw – droga wewnCtrzna. 

 
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SZEMUD, OBRBB: 
CZBSTKOWO KARTA TERENU NR 1 

1) PRZEZNACZENIE TERENU: 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 

2) ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO 

– nalecy zrealizować ustalenia zawarte w pkt 6. 

3) ZASADY OCHRONY VRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU NATURALNEGO: 

- powierzchnia biologicznie czynna / zieleM naturalna, urz>dzona, zbiorniki wodne, zieleM krajobrazowa i izolacyjna/ winna stanowić min. 
40% powierzchni działki wydzielonej z terenu MN, 
- do wprowadzanej zieleni nalecy ucywać nasad roWlin gatunków miejscowych, zgodnych geograficznie i siedliskowo. 

4) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ: 

Nie dotyczy. 

5) WYMAGANIA WYNIKAJ=CE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: 

Nie dotyczy. 

6) PARAMETRY I WSKA`NIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU DLA ZABUDOWY 
MN 

a) rodzaj zabudowy: zabudowa dwukondygnacyjna w tym poddasze mieszkalne, dopuszcza siC podpiwniczenie, dach o nachyleniu od 35º 
do 45º dwuspadowy dla głównej bryły, pokrycie dachówka lub materiały dachówko podobne. Dopuszcza siC lukarny i okna połaciowe. 
Dopuszcza siC budowC garacu wbudowanego, dobudowanego, lub wolnostoj>cego. Kolorystyka budynków w kolorach naturalnych, nie 
wybijaj>cych siC z kolorystyki otaczaj>cego krajobrazu. 
b) powierzchnia zabudowy: do 250 m² 
c) dopuszczalna wysokoWć zabudowy: od poziomu terenu do kalenicy nie wiCcej nic 9,0 m poziom posadowienia parteru do 0,50 m nad 
poziomem terenu, dla garacu wysokoWć nie wiCcej nic 6,0 m. Architektura dostosowana do architektury budynku mieszkalnego 
d) linia zabudowy: nieprzekraczalna 15,0 m od linii rozgraniczenia drogi gminnej, 6,0 m od linii rozgraniczenia drogi wewnCtrznej KDw 

7) GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWAINA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ=CYCH OCHRONIE: 

Nie dotyczy 

8) SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOVCI 

- iloWć działek jak na rysunku planu, 
- powierzchnia działki jak na rysunku planu, nie mniej nic 1000m2 , dopuszcza siC przesuniCcia do 10% powierzchni działki. 

9) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UbYTKOWANIU: 

- nalecy pozostawić urz>dzenia melioracji wodnych szczegółowych / rów R-B / 
- prace budowlane zwi>zane z wprowadzeniem zainwestowania nalecy prowadzić z uwzglCdnieniem przepisów dotycz>cych ochrony 
gatunkowej roWlin, zwierz>t i grzybów. 

10) MODERNIZACJ, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 

ﾐ woda: zaopatrzenie w wodC z wodoci>gu wiejskiego 
ﾐ Wcieki: docelowo do kanalizacji wiejskiej, do czasu realizacji do zbiornika bezodpływowego pod warunkiem udokumentowania wywozu 
Wcieków do oczyszczalni. Po realizacji kanalizacji zbiorniki bezodpływowe nalecy zlikwidować. 
ﾐ odprowadzenie wód opadowych: na teren własnej działki 
ﾐ energetyka: na warunkach podanych przez gestora sieci 
ﾐ zaopatrzenie w ciepło: indywidualne aródła ciepła /paliwo niskoemisyjne/ 
ﾐ utylizacja odpadów stałych: po wstCpnej segregacji, gromadzenie w szczelnych zbiornikach na własnej działce a nastCpnie wywóz 
odpadów przez wyspecjalizowan> firmC wywozow> 
ﾐ komunikacja: wjazd z drogi gminnej, drogami wewnCtrznymi KDw szer. 8,0 m Parkowanie na terenie własnej działki, min. 2 miejsca 
postojowe. Obowi>zuje poszerzenie dróg gminnych do szerokoWci 10m 

11) SPOSÓB I TERIN TYMCZASOWEGO ZAGOPODAROWANIA, URZ=DZANIA I UbYTKOWANIA TERENÓW: 
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- Do czasu realizacji zabudowy jak w stanie istniej>cym. 

§ 7. 1. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 6 

WSI CZBSTKOWO 

NR DZIAŁKI 13/1 

POWIERZCHNIA 0,90.ha 

KARTA TERENU NR 1 

SYMBOLE NA RYS. PLANU 

MN – teren zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej, KDw – droga wewnCtrzna, ZP - zieleM 
urz>dzona, KP - miejsca parkingowe 

 
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SZEMUD, OBRBB: 
CZBSTKOWO KARTA TERENU NR 1 

1) PRZEZNACZENIE TERENU: 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 

2) ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO 

– nalecy zrealizować ustalenia zawarte w pkt 6. 

3) ZASADY OCHRONY VRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU NATURALNEGO: 

- powierzchnia biologicznie czynna / zieleM naturalna, urz>dzona, zbiorniki wodne, zieleM krajobrazowa i izolacyjna/ winna stanowić min. 
40% powierzchni działki wydzielonej z terenu MN. 
- ZP – ogólnodostCpna zieleM rekreacyjna, dopuszcza siC lokalizacjC terenów zabaw i sportów. 
- do wprowadzanej zieleni nalecy ucywać nasad roWlin gatunków miejscowych, zgodnych geograficznie i siedliskowo. 

4) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ: 

Nie dotyczy. 

5) WYMAGANIA WYNIKAJ=CE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: 

Nie dotyczy. 

6) PARAMETRY I WSKA`NIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU DLA ZABUDOWY 
MN 

a) rodzaj zabudowy: zabudowa dwukondygnacyjna w tym poddasze mieszkalne, dopuszcza siC podpiwniczenie, dach o nachyleniu od 35º 
do 45º dwuspadowy dla głównej bryły, pokrycie dachówka lub materiały dachówko podobne. Dopuszcza siC lukarny i okna połaciowe. 
Dopuszcza siC budowC garacu wbudowanego, dobudowanego, lub wolnostoj>cego. Kolorystyka budynków w kolorach naturalnych, nie 
wybijaj>cych siC z kolorystyki otaczaj>cego krajobrazu. 
b) owierzchnia zabudowy: do 250 m² 
c) dopuszczalna wysokoWć zabudowy: od poziomu terenu do kalenicy nie wiCcej nic 9,0 m poziom posadowienia parteru do 0,50 m nad 
poziomem terenu, dla garacu wysokoWć nie wiCcej nic 6,0 m. Architektura dostosowana do architektury budynku mieszkalnego 
d) linia zabudowy: nieprzekraczalna 6,0 m od linii rozgraniczenia drogi wewnCtrznej KDw 

7) GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWAINA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ=CYCH OCHRONIE: 

Nie dotyczy 

8) SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOVCI 

- iloWć działek jak na rysunku planu, 
- powierzchnia działki jak na rysunku planu, nie mniej nic 1000m2 , dopuszcza siC przesuniCcia do 10% powierzchni działki. 

9) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UbYTKOWANIU: 

- prace budowlane zwi>zane z wprowadzeniem zainwestowania nalecy prowadzić z uwzglCdnieniem przepisów dotycz>cych ochrony 
gatunkowej roWlin, zwierz>t i grzybów. 

10) MODERNIZACJ, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 

ﾐ woda: zaopatrzenie w wodC z własnego ujCcia 
ﾐ Wcieki: docelowo do kanalizacji wiejskiej, do czasu realizacji do zbiornika bezodpływowego pod warunkiem udokumentowania wywozu 
Wcieków do oczyszczalni. Po realizacji kanalizacji zbiorniki bezodpływowe nalecy zlikwidować. 
ﾐ odprowadzenie wód opadowych: na teren własnej działki 
ﾐ energetyka: na warunkach podanych przez gestora sieci 
ﾐ zaopatrzenie w ciepło: indywidualne aródła ciepła /paliwo niskoemisyjne/ 
ﾐ utylizacja odpadów stałych: po wstCpnej segregacji, gromadzenie w szczelnych zbiornikach na własnej działce a nastCpnie wywóz 
odpadów przez wyspecjalizowan> firmC wywozow> 
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ﾐ komunikacja: wjazd z drogi powiatowej, prywatn> drog> po uzyskaniu słucebnoWci przejazdu, nastCpnie drog> wewnCtrzn>- KDw szer. 
6,0m. Parkowanie na terenie własnej działki, min 2 miejsca postojowe. KP – ogólnodostCpne miejsca parkingowe, do 8 miejsc 
postojowych. 

11) SPOSÓB I TERIN TYMCZASOWEGO ZAGOPODAROWANIA, URZ=DZANIA I UbYTKOWANIA TERENÓW: 

- Do czasu realizacji zabudowy jak w stanie istniej>cym. 

§ 8. 1. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 7 

WSI CZBSTKOWO 

NR DZIAŁKI 354/6 

POWIERZCHNIA 5,45.ha 

KARTA TERENU NR 1 

SYMBOLE NA RYS. PLANU 

U- tereny zabudowy usługowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej, w – rów melioracyjny 
KDw – droga wewnCtrzna 

 
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SZEMUD, OBRBB: 
CZBSTKOWO KARTA TERENU NR 1 

1) PRZEZNACZENIE TERENU: 

teren U- Usługi nie wymagaj>ce wykonania raportu oddziaływania na Wrodowisko 

2) ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO 

– nalecy zrealizować ustalenia zawarte w pkt 6. 

3) ZASADY OCHRONY VRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU NATURALNEGO: 

- powierzchnia biologicznie czynna / zieleM naturalna, urz>dzona, zbiorniki wodne, zieleM krajobrazowa i izolacyjna/ winna stanowić min. 
30% powierzchni działki wydzielonej z terenu U. 
- do wprowadzanej zieleni nalecy ucywać nasad roWlin gatunków miejscowych, zgodnych geograficznie i siedliskowo. 
- w strefach zieleni urz>dzonej dopuszcza siC urz>dzanie dojazdów.- zachować istniej>ce rowy melioracyjne W. 
- odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych na teren własnej działki, z powierzchni utwardzonych po podczyszczeniu 
w separatorze. 
- w nowo realizowanych obiektach nalecy stosować technologie ograniczaj>ce oddziaływanie na Wrodowisko. 
- zasiCg szkodliwego lub uci>cliwego oddziaływania na Wrodowisko i zdrowie ludzi nie moce wykraczać poza granice własnej działki, 
a znajduj>ce siC na niej pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, winny być wyposacone w techniczne Wrodki ochrony przed tymi 
uci>cliwoWciami. 

4) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ: 

Nie dotyczy. 

5) WYMAGANIA WYNIKAJ=CE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: 

Nie dotyczy. 

6) PARAMETRY I WSKA`NIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU DLA ZABUDOWY 
U 

a) iloWć działek: jak na rysunku planu; 
b) powierzchnia działki: min. 2000 m², 
c) wysokoWć zabudowy: max 10,0 m, 
d) dachy dwuspadowe, o k>cie nachylenia 150 - 300, 
e) dopuszcza siC lokalizacjC budynku mieszkalnego dla właWciciela prowadz>cego funkcjCusługow>:- pow. zabudowy max 200 m²,- 
wysokoWć budynku mieszkalnego max 10,0 m,- dachy strome dwuspadowe o połaciach symetrycznych i k>cie nachylenia 300 - 450, 
pokrycie dachu – dachówka lub materiały dachówkopodobne. 
f) dopuszcza siC budowC garacu, iloWć stanowisk odpowiednio do potrzeb, max wysokoWć 6,0 m 
g) wielkoWć pokrycia działki zabudow> – max 50 % powierzchni działki. 
h) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu. Od linii rozgraniczaj>cejdrogi gminnej i drogi wewnCtrznej KDw min. 
6,0 m. 
i) dopuszcza siC lokalizacjC obiektów i sieci infrastruktury technicznej. 

7) GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWAINA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ=CYCH OCHRONIE: 

Teren znajduje siC otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Obowi>zuj> przepisy Rozporz>dzenia nr 54 /06 Wojewody 
Pomorskiego z dnia 15.05.2006 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 58, poz. 1191) i przepisy Rozporz>dzenia nr 5 /05 Wojewody Pomorskiego 
z dnia 24.03.2005 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. nr 29 poz. 585 ) zmienionego Rozporz>dzeniem nr 23/07 Wojewody Pomorskiego z dnia 6 lipca 
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2007r (Dz. Urz. Woj. Pom. nr 117 poz. 2036) 

8) SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOVCI 

Dopuszcza siC podział działek wydzielonych z terenu U.Minimalna powierzchnia wydzielanej działki budowlanej – 1000 m2 . 

9) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UbYTKOWANIU: 

- planowane zagospodarowanie terenu nie moce trwale zmieniać stosunków wodnych na terenach przyległych, 
- prace budowlane zwi>zane z wprowadzeniem zainwestowania na terenie planu nalecy prowadzić z uwzglCdnieniem przepisów 
dotycz>cych ochrony gatunkowej roWlin, zwierz>t i grzybów, 
- obok wschodniej granicy działki 354/6 przebiega istniej>ca napowietrzna linia elektroenergetyczna 2 x 400 kV. Pas technologiczny 
szerokoWci 40m od osi linii zachodzi na teren działki w tym na teren U, 
- dodatkowo na terenie działki przewiduje siC budowC elektroenergetycznej linii napowietrznej dwutorowej 2 x 400 kV relacji barnowiec – 
GdaMsk PrzyjaaM równolegle do istniej>cej linii. Pas technologiczny planowanej linii wynosi 35m od osi linii jak na rysunku planu. 
Uwarunkowania ucytkowania terenu w pasie technologicznym s> nastCpuj>ce: 
- warunki lokalizacji obiektów nalecy uzgodnić z właWcicielem linii elektroenergetycznej, 
- nie wolno lokalizować budynków mieszkalnych i innych przeznaczonych na stały pobyt ludzi. 
- dopuszcza siC odbudowC, rozbudowC, przebudowC i nadbudowC istniej>cych linii. 
- zalesienia w pasie technologicznym nalecy uzgodnić z właWcicielem linii, który okreWli maksymaln> wysokoWć sadzonych drzew 
i krzewów. 
- zmiany w kwalifikacji terenu w obrCbie pasa i jego najblicszym s>siedztwie powinny być zaopiniowane przez właWciciela linii. 
- dla linii elektroenergetycznych musi być zapewniony dostCp w celi wykonania prac eksploatacyjnych. 

10) MODERNIZACJ, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 

ﾐ woda: zaopatrzenie w wodC z wodoci>gu wiejskiego 
ﾐ Wcieki: docelowo do kanalizacji wiejskiej, do czasu realizacji do zbiornika bezodpływowego pod warunkiem udokumentowania wywozu 
Wcieków do oczyszczalni. Po realizacji kanalizacji zbiorniki bezodpływowe nalecy zlikwidować. 
ﾐ odprowadzenie wód opadowych: na teren własnej działki, z miejsc utwardzonych po podczyszczeniu w separatorze. 
ﾐ energetyka: na warunkach podanych przez gestora sieci 
ﾐ zaopatrzenie w ciepło: indywidualne aródła ciepła /paliwo niskoemisyjne/ 
ﾐ utylizacja odpadów stałych: po wstCpnej segregacji, gromadzenie w szczelnych zbiornikach na własnej działce a nastCpnie wywóz 
odpadów przez wyspecjalizowan> firmC wywozow> 
ﾐ komunikacja: wjazd z drogi gminnej, drog> wewnCtrzn> KDw szer. 8,0 m. Parkowanie na terenie własnej działki. IloWć miejsc 
parkingowych odpowiednio do rodzaju usług. 

11) SPOSÓB I TERIN TYMCZASOWEGO ZAGOPODAROWANIA, URZ=DZANIA I UbYTKOWANIA TERENÓW: 

- Do czasu realizacji zabudowy jak w stanie istniej>cym. 

2. KARTA TERENU NR 2 

SYMBOLE NA RYS. PLANU 

U 1 – teren zabudowy usługowej, N - nieucytek 

 
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SZEMUD, OBRBB: 
CZBSTKOWO KARTA TERENU NR 2 

1) PRZEZNACZENIE TERENU: 

U1 - usługi 

2) ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO 

– nalecy zrealizować ustalenia zawarte w pkt 6. 

3) ZASADY OCHRONY VRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU NATURALNEGO: 

- powierzchnia biologicznie czynna / zieleM naturalna, urz>dzona, zbiorniki wodne, zieleM krajobrazowa i izolacyjna/ winna stanowić min. 
20% powierzchni działki wydzielanej z powierzchni terenu U1, 
- do wprowadzanej zieleni nalecy ucywać nasad roWlin gatunków miejscowych, zgodnych geograficznie i siedliskowo, 
- zachować istniej>ce rowy melioracyjne W, 
- w strefach zieleni urz>dzonej, dopuszcza siC urz>dzanie dojazdów, 
- odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych na teren własnej działki, z powierzchni utwardzonych po podczyszczeniu 
w separatorze, 
- w nowo realizowanych obiektach nalecy stosować technologie ograniczaj>ce oddziaływanie na Wrodowisko, 
- zasiCg szkodliwego lub uci>cliwego oddziaływania na Wrodowisko i zdrowie ludzi nie moce wykraczać poza granice własnej działki, 
a znajduj>ce siC na niej pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, winny być wyposacone w techniczne Wrodki ochrony przed tymi 
uci>cliwoWciami. 

4) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ: 

Nie dotyczy. 

5) WYMAGANIA WYNIKAJ=CE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: 
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Nie dotyczy. 

6) PARAMETRY I WSKA`NIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU DLA ZABUDOWY 
U1 

a) iloWć działek: dopuszcza siC podział terenu U1 na działki usługowe 
b) wysokoWć zabudowy - max. 10,0 m. 
c) dachy dwuspadowe lub inne w zalecnoWci od potrzeb technologicznych projektowanej usługi, o k>cie nachylenia 150 - 300, 
d) dopuszcza siC budowC garacu, iloWć stanowisk odpowiednio do potrzeb, max. wysokoWć 6,0 m 
e) wielkoWć pokrycia działki zabudow> – max. 50 % powierzchni działki. 
f) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu. Od linii rozgraniczaj>cej drogi powiatowej min.8,0 m, od drogi gminnej 
min. 6,0 m, od dróg wewnCtrznych min. 5,0 m. 
g) dopuszcza siC lokalizacjC obiektów i sieci infrastruktury technicznej. 

7) GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWAINA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ=CYCH OCHRONIE: 

Teren znajduje siC otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Obowi>zuj> przepisy Rozporz>dzenia nr 54 /06 Wojewody 
Pomorskiego z dnia 15.05.2006 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 58, poz. 1191) i przepisy Rozporz>dzenia nr 5 /05 Wojewody Pomorskiego 
z dnia 24.03.2005 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. nr 29 poz. 585 ) zmienionego Rozporz>dzeniem nr 23/07 Wojewody Pomorskiego z dnia 6 lipca 
2007r (Dz. Urz. Woj. Pom. nr 117 poz. 2036) 

8) SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOVCI 

a) Dopuszcza siC podziały nieruchomoWci wzdłuc linii rozgraniczaj>cych tereny. 
b) W przypadku podziałów nieruchomoWci nieposiadaj>cych dostCpu do drogi publicznej minimalna szerokoWć wydzielonych dojazdów 
wewnCtrznych do trzech i wiCcej działek budowlanych - 8m, na koMcu dojazdu plac do zawracania samochodów o wymiarach 
min.12,5x12,5m. Minimalna odległoWć budynku od wydzielonego dojazdu wewnCtrznego 5m.13 
c) Minimalna powierzchnia wydzielanej działki budowlanej – 1000 m2. 
d) SzerokoWć frontu wydzielanej działki budowlanej*: minimalna – 20 m. 
e) Wszystkie wydzielone działki musz>: 
- mieć zapewniony dostCp do drogi publicznej lub wewnCtrznej, 
- k>t połocenia granic działki w stosunku do pasa drogowego wynosz>cy 80°- 90°, 
- spełniać wymogi ustaleM planu dla tego terenu oraz przepisów szczególnych. 

9) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UbYTKOWANIU: 

- ze wzglCdu na wystCpuj>ce obnicenia terenu i warunki glebowe, na etapie projektów budowlanych nalecy sporz>dzić ocenC warunków 
geologiczno-incynierskich. 
- planowane zagospodarowanie terenu nie moce trwale zmieniać stosunków wodnych na terenach przyległych 
- Obok wschodniej granicy działki 354/6 przebiega istniej>ca napowietrzna linia elektroenergetyczna 2 x 400 kV. Pas technologiczny 
szerokoWci 40,0 m od osi linii zachodzi na teren działki. 
- Dodatkowo na terenie działki przewiduje siC budowC elektroenergetycznej linii napowietrznej dwutorowej 2 x 400 kV relacji barnowiec – 
GdaMsk PrzyjaaM równolegle do istniej>cej linii. 
- Pas technologiczny planowanej linii wynosi 35m od osi linii jak na rysunku planu. Oba tereny pasa technicznego zachodz> na teren U1. 
Uwarunkowania ucytkowania terenu w pasie technologicznym s> nastCpuj>ce: 
- warunki lokalizacji obiektów nalecy uzgodnić z właWcicielem linii elektroenergetycznej 
- nie wolno lokalizować budynków mieszkalnych i innych przeznaczonych na stały pobyt ludzi. 
- dopuszcza siC odbudowC, rozbudowC, przebudowC i nadbudowC istniej>cych linii. 
- zalesienia w pasie technologicznym nalecy uzgodnić z właWcicielem linii, który okreWli maksymaln> wysokoWć sadzonych drzew 
i krzewów. 
- zmiany w kwalifikacji terenu w obrCbie pasa i jego najblicszym s>siedztwie powinny być zaopiniowane przez właWciciela linii. 
- dla linii elektroenergetycznych musi być zapewniony dostCp w celi wykonania prac eksploatacyjnych. 
- prace budowlane zwi>zane z wprowadzeniem zainwestowania na terenie planu nalecy prowadzić z uwzglCdnieniem przepisów 
dotycz>cych ochrony gatunkowej roWlin, zwierz>t i grzybów. 

10) MODERNIZACJ, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 

ﾐ woda: zaopatrzenie w wodC z wodoci>gu wiejskiego. 
ﾐ Wcieki: docelowo do kanalizacji wiejskiej, do czasu realizacji do zbiornika bezodpływowego pod warunkiem udokumentowania wywozu 
Wcieków do oczyszczalni. Po realizacji kanalizacji zbiorniki bezodpływowe nalecy zlikwidować. 
ﾐ odprowadzenie wód opadowych: na teren własnej działki, z miejsc utwardzonych po podczyszczeniu w separatorze. 
ﾐ energetyka: na warunkach podanych przez gestora sieci 
ﾐ zaopatrzenie w ciepło: indywidualne aródła ciepła /paliwo niskoemisyjne/ 
ﾐ utylizacja odpadów stałych: po wstCpnej segregacji, gromadzenie w szczelnych zbiornikach na własnej działce a nastCpnie wywóz 
odpadów przez wyspecjalizowan> firmC wywozow> 
ﾐ komunikacja: wjazd z drogi gminnej lub z drogi powiatowej po uzgodnieniu miejsca wjazdu z zarz>dc> drogi. Parkowanie na terenie 
własnej działki. IloWć miejsc parkingowych odpowiednio do rodzaju usług. 

11) SPOSÓB I TERIN TYMCZASOWEGO ZAGOPODAROWANIA, URZ=DZANIA I UbYTKOWANIA TERENÓW: 

- Do czasu realizacji zabudowy jak w stanie istniej>cym. 
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§ 9

  Dla obszarów objętych niniejszymi zmianami ustala się 
stawkę procentową służącą do naliczania opłat z tytułu 
wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w art. 36 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
w wysokości: 20%

§ 10

Integralną częścią uchwały jest:
1. Rysunki zmian planu stanowiące załącznik nr 1-7,
2. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w 

planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które należą do zadań własnych gminy, załącznik nr 8 
do uchwały.

3. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag, stano-
wiące załącznik nr 9.

§ 11

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sze-
mud.

§ 12

1. Uchwała wchodzi w życie z upływem 30 dni od 
ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego.

2. Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej 
Gminy Szemud.

Przewodniczący
Rady Gminy

Grzegorz Lasowski
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                  Załącznik nr 8
                  do uchwały nr XII/103/2011
                  Rady Gminy Szemud
                  z dnia 15 września 2011 r.

 w sprawie sposobu realizacji oraz zasad finansowania 

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 

należą do zadań własnych gminy.

§ 1

  Przez budowę urządzeń infrastruktury technicznej rozu-
mie się zgodnie z art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000r. Nr 
46, poz. 543 z późn. zm.) budowę drogi oraz wybudowanie 
pod ziemią, na ziemi albo nad ziemią przewodów lub urzą-
dzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, 
elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych.

§ 2

  Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, w tym 
m.in. sprawy gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz 
sprawy wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, 
zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz 
stanowią, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 
marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 
142, poz. 1591 z późn. zm.), zadania własne gminy.

§ 3

  Sposób realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej należących do zadań własnych gminy, w tym: 
planowanie, wykonanie i eksploatacja, określają obowią-
zujące przepisy szczególne, w tym aktualnie:
1) Zgodnie z art. 18 ust. 1 i art. 7 ust. 4. ustawy z dnia 

10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, 
poz. 348 z późn. zm.) do zadań własnych gminy w 
zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i 
paliwa gazowe należy:
- planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, 

energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze 
gminy;

- planowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg 
znajdujących się na terenie gminy;

- finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg, znaj-
dujących się na terenie gminy.

 Przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się 
przesyłaniem i dystrybucją energii elektrycznej, 
paliw gazowych lub ciepła są obowiązane zapewniać 
realizację i finansowanie budowy i rozbudowy sieci.

2) Zgodnie z art. 3. ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z 
późn. zm.) zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków jest zadaniem własnym 
gminy.

§ 4

1. Finansowanie inwestycji, o których mowa w § 2 
podlega przepisom szczególnym, w tym m.in.: ustawie 
z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.), ustawie 
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz 
ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. z późn. 177 zm.).

2. Wydatki inwestycyjne finansowane z budżetu gminy 
(w tym inwestycje, których okres realizacji przekracza 
jeden rok budżetowy) ujmowane są w uchwale 
budżetowej Rady Gminy.

3. Zadan ia  w zakres ie  rea l i zac j i  inwes tyc j i 
infrastrukturalnych finansowane będą zgodnie z 
obowiązującymi przepisami i zawartymi umowami, 
z budżetu gminy i ze źródeł zewnętrznych, tj. m.in.: 
ze środków własnych przedsiębiorstw wodociągowo-
kanalizacyjnych, energetycznych, gazowniczych i 
telekomunikacyjnych, kredytów i pożyczek, funduszy 
unijnych i innych.

Zał>cznik Nr 9 do Uchwały Nr XII/103/2011

Rady Gminy Szemud

z dnia 15 wrzeWnia 2011 r.

ROZSTRZYGNIBCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO 
PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, 

FRAGMENTÓW WSI CZBSTKOWO 

RozstrzygniCcie Wójta 
w sprawie rozpatrzenia 

uwagi 

RozstrzygniCcie Rady Gminy 
zał>cznik do uchwały nr / / 

Lp. Data 
wpływ
u 
uwagi 

Nazwisko 
i imiC, 
nazwa 
jednostki 
organizacyj
nej i 
adres 
zgłaszaj>ce
go 
uwagi 

TreWć 
uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomoW
ci, 
której 
dotyczy 
uwaga 

Ustalenia 
projektu 
planu 
dla 
nieruchom
oWci, 
której 
dotyczy 
uwaga 

uwaga 
uwzglCdniona 

uwaga 
nieuwzg
lCdnion
a 

uwaga 
uwzglCdniona 

uwaga 
nieuwzg
lCdnion
a 

Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

- Uwaga: nie wpłynCły uwagi do wyłoconego projektu zmiany planu miejscowego 


