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ny dłuższy niż trzy lata lub na  czas nieoznaczony (Dz. 
Urz. Woj. Pomorskiego Nr 91, poz. 1819) uchwala się, 
co następuje:

§ 1

Uchwała ustala zasady obciążania nieruchomości 
stanowiących własność Gminy Bytów służebnościami 
gruntowymi na rzecz właścicieli innych  nieruchomości 
(nieruchomości władnących) oraz służebnościami prze-
syłu na rzecz przedsiębiorców, którzy zmierzają wybudo-
wać lub których własność  stanowią urządzenia służące 
do doprowadzenia lub odprowadzania płynów, pary, 
gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne 
nie należące  do części składowych nieruchomości.

§ 2

1. Treść ustanowionej służebności gruntowej powinna 
w jak najmniejszym stopniu utrudniać korzystanie z 
nieruchomości obciążonej, w szczególności  poprzez 
wykorzystywanie istniejącego na nieruchomości 
układu komunikacyjnego, w tym ścieżek i przejść 
oraz poprzez jej ustanowienie wzdłuż granic  
nieruchomości.

2. Służebność przesyłu może być ustanowiona, gdy jest 
konieczna dla właściwego korzystania z urządzeń, o 
których mowa w art. 49 § 1 ustawy z dnia  23 kwietnia 
1964 r. Kodeks cywilny.

§ 3

1. O b c i ą ż e n i e  n i e r u c h o m o ś c i  g m i n n y c h 
służebnościami gruntowymi i przesyłu następuje za 
wynagrodzeniem.

2. Wysokość wynagrodzenia należnego Gminie Bytów 
z tytułu obciążenia nieruchomości służebnościami 
określi Burmistrz Bytowa w drodze  zarządzenia.

§ 4

Obciążenie nieruchomości gminnych służebnościami 
gruntowymi i przesyłu następuje nieodpłatnie, jeżeli:
1) ustanawiane są służebności wzajemne,
2) właściciel nieruchomości władnącej zobowiązany 

będzie do wykonania i utrzymania urządzeń 

potrzebnych do wykonywania  s łużebności  
gruntowej,

3) urządzenia opisane w § 1 niniejszej uchwały są 
realizowane przez Gminę Bytów lub z udziałem 
środków Gminy Bytów,

4) urządzenia opisane w § 1 niniejszej uchwały są 
realizowane przez spółkę komunalną stanowiącą 
własność Gminy Bytów,

5) urządzenia opisane w § 1 niniejszej uchwały po 
zrealizowaniu podlegają przekazaniu na rzecz Gminy 
Bytów bez zwrotu przedsiębiorcy  poniesionych 
nakładów.

§ 5

Koszty związane z ustanowieniem służebności, w tym 
koszty zawarcia aktu notarialnego oraz wpisu do księgi 
wieczystej ponosi właściciel  nieruchomości władnącej 
lub przedsiębiorca.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Bytowa.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego.

 Przewodniczący
Leszek Waszkiewicz

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 
ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, 
Nr 113, poz. 984, Nr  153, poz. 1271 i 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, z 2005 r. Nr 172,  poz. 1441, z 2005 r. 
Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, 
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, 
z  2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 
52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 
i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr  106, poz. 675 oraz z 2011 r., Nr 21, 
poz. 113.

2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 
ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 
963, Nr 155, poz. 1043,  Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 
1323.
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 UCHWAŁA Nr VII/89/2011
Rady Miejskiej w Redzie

 z dnia 27 kwietnia 2011 r.

 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Pieleszewo w 
Redzie, obejmującej obszar położony w  rejonie ul. Warzywniczej, w granicach strefy funkcjonalnej oznaczonej 

symbolem 9 MU.

Na podstawie art. 20, w związku z art. 15, art. 16 ust. 1, 
art. 17, art. 27, art. 29, art. 34 ust. 1 i art. 36 ust. 4. ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i  zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717, 
zmiany z 2004 roku: Dz. U. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 
1492, zmiany z 2005 roku:  Dz. U. Nr 113, poz. 954, Dz. U. 
Nr 130, poz. 1087, z 2006 roku: Dz. U. Nr 45 poz. 319, Nr 
225 poz. 1635, zmiany z 2008 r.: nr 123, poz. 803, nr 199  
poz. 1227, Nr 201 poz. 11237, Nr 220 poz. 1413, z 2010 
roku: nr 24 poz. 124, Nr 106 poz. 675, Nr 119, poz. 804, 
Nr 130 poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr  155 poz. 1043) oraz 
art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 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, zmiany z 2003 r.: Dz. U.  Nr 80, 
poz. 717, Nr 162, poz. 1568, zmiany z 2004 r.: Dz. U. Nr 
102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, zmiany z 2005 r: Dz. U. 
Nr 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,; zmiany 
z 2007 r: Dz. U. Nr 48 poz. 327, nr 138, poz. 974, zmiany 
z  2008 r.: Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, zmiany z 
2009 r.: Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; zmiany z 2010 
r. Nr 28, poz. 142, Nr 28 poz. 146,  Nr 106, poz. 675), Rada 
Miejska w Redzie uchwala, co następuje:
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Rozdział 1
Przepisy wstępne

§ 1

1. Stwierdza się zgodność zmiany planu, o którym mowa 
w § 2 ust 1. z ustaleniami Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania  przestrzennego miasta 
Reda uchwalonego uchwałą uchwałą nr XXIX/239/97 
Rady Miejskiej Redy z dnia 8 kwietnia 1997r., 
zmienionego następnie  uchwałami nr XXIX/297/2001 
Rady Miejskiej Redy z dnia 5 czerwca 2001r., nr 
XXXV/335/2005 Rady Miejskiej Redy z dnia 8 czerwca 
2005r. oraz nr  XXVII/246/08 Rady Miejskiej w Redzie 
z dnia 6 listopada 2008r.

2. Rozstrzyga się o sposobie rozpatrzenia uwag 
wniesionych do projektu zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy  
Pieleszewo w Redzie, obejmującej obszar położony 
w rejonie ul. Warzywniczej, w granicach strefy 
funkcjonalnej oznaczonej symbolem 9 MU, zgodnie 
z  załącznikiem nr 2 do uchwały.

3. Rozstrzyga się o sposobie realizacji oraz zasadach 
finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej,  należących do zadań własnych 
gminy  zapisanych w zmianie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dzielnicy 
Pieleszewo w Redzie, obejmującej obszar położony 
w rejonie  ul. Warzywniczej, w granicach strefy 
funkcjonalnej oznaczonej symbolem 9 MU, zgodnie 
z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Uchwala  s ię  zmianę  mie jscowego p lanu 
zagospodarowania przestrzennego Dzielnicy 
Pieleszewo w Redzie uchwalonego uchwałą 
XVII/194/2000  Rady Miejskiej w Redzie z dnia18 
kwietnia 2000 r. opublikowaną w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Pomorskiego Nr 67 z dnia 
10 lipca 2000 r.,  poz. 406, ze zmianą planu uchwaloną 
uchwałą nr V/43/2003 Rady Miejskiej Redy z dnia 26 
lutego 2003 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym  
Województwa Pomorskiego nr 66 z dnia 13 maja 2003 
r. poz. 1024, obejmującą obszar położony w rejonie 
ul. Warzywniczej, w granicach strefy  funkcjonalnej 
oznaczonej symbolem 9 MU, zwaną dalej planem.

2. Plan obejmuje obszar położony po wschodniej i po 
południowej stronie ul. Warzywniczej – od wlotu ul. 
Warzywniczej do ul. Wejherowskiej do ul.  Zbożowej, 
o powierzchni ok. 3,00 ha, w granicach określonych 
na rysunku planu, stanowiącym załącznik nr 1 do 
niniejszej uchwały.

3. Integralną częścią uchwały są:
1) załącznik nr 1 – rysunek planu w skali 1: 1 000;
2) załącznik nr 2 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpa-

trzenia uwag wniesionych do projektu zmiany miej-
scowego planu zagospodarowania  przestrzennego 
dzielnicy Pieleszewo w Redzie, obejmującej obszar 
położony w rejonie ul. Warzywniczej, w granicach 
strefy funkcjonalnej oznaczonej  symbolem 9 MU;

3) załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji 
oraz zasadach finansowania inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, należących  do zadań 
własnych gminy zapisanych w zmianie miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego 
dzielnicy Pieleszewo w Redzie, obejmującej  obszar 
położony w rejonie ul. Warzywniczej, w granicach 
strefy funkcjonalnej oznaczonej symbolem 9 MU.

§ 3

1. Przedmiotem planu jest ustalenie przeznaczenia terenu, 
określenie zasad zabudowy i zagospodarowania terenu 
oraz zasad obsługi komunikacyjnej i  inżynieryjnej z 
uwzględnieniem zakresu ustaleń określonych w art. 
15 ust. 2 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. Nr 80 poz. 
717, z późniejszymi zmianami).

2. Plan nie określa 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, to jest:
1) obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń 

i podziałów nieruchomości,
2) obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infra-

struktury technicznej,
3) obszarów wymagających rekultywacji lub prze-

kształceń, w tym przekształceń obszarów zdegra-
dowanych,

4) obszarów zorganizowanej działalności inwestycyj-
nej.

3. W obszarze objętym planem nie wyznacza się 
terenów pod budowę obiektów handlowych, o których 
mowa w art. 10 ust. 2 pkt 8 ustawy o planowaniu  i 
zagospodarowaniu przestrzennym tj. obiektów 
handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2 000 
m2.

§ 4

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
dzielnicy Pieleszewo w Redzie, obejmującej obszar 
położony w rejonie ul. Warzywniczej, w  granicach 
strefy funkcjonalnej oznaczonej symbolem 9 MU, 
składa się z:
1) części tekstowej - ustaleń planu, stanowiących treść 

niniejszej uchwały,
2) części graficznej – rysunku planu w skali 1: 1000, 

stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały;
3) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag wnie-

sionych do projektu zmiany, stanowiącego załącz-
nik nr 2 do niniejszej uchwały;

4) rozstrzygnięcia o sposobie realizacji oraz zasadach 
finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które należą do zadań  własnych gminy 
oraz o zasadach ich finansowania, stanowiącego 
załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Część tekstowa - ustalenia planu, przedstawiona jest 
w sposób następujący:
1) rozdział I - przepisy wstępne, dotyczące całego 

obszaru objętego planem zawarte w treści uchwały 
od § 1 do § 4;

2) rozdział II – przepisy szczegółowe dotyczące całego 
obszaru objętego planem, zawarte w treści uchwały 
od § 5 do § 16;

3) rozdział III – przepisy końcowe, zawarte w są w § 18 
i w § 19 uchwały.

3. Na rysunku planu, o którym mowa w ust. 1, pkt 2) 
następujące oznaczenia graficzne są obowiązującymi 
ustaleniami planu:
1) oznaczenia ogólne: granice obszaru objętego 

zmianą planu; linie rozgraniczające tereny o różnym 
przeznaczeniu lub różnych zasadach  zagospodaro-
wania;

2) przeznaczenie terenów: MU – teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usłu-
gowej;

3) zasady ochrony ładu przestrzennego: maksymal-
ne nieprzekraczalne linie zabudowy; maksymalne 
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nieprzekraczalne linie zabudowy dla  budynków 
usługowych i magazynowych; maksymalne nie-
przekraczalne linie zabudowy na obszarach ZZ-
bezpośredniego zagrożenia powodziowego  -wg 
ustaleń zawartych w § 11 ust. 1 pkt 5 uchwały w 
sprawie uchwalenia planu;

4) zasady ochrony środowiska: zieleń izolacyjno – kra-
jobrazowa;

5) zasady zagospodarowania obszarów i obiektów 
podlegających ochronie ustalonych na podstawie 
przepisów odrębnych: pas techniczny  infrastruktu-
ry technicznej - kanalizacji sanitarnej; pas technicz-
ny infrastruktury technicznej – gazociągu średniego 
ciśnienia; ZZ – obszary  bezpośredniego zagrożenia 
powodzią; rowy melioracyjne.

 Pozostałe oznaczenia na rysunku planu stanowią 
informację lub zalecenia i nie są ustaleniami planu 
miejscowego.

Rozdział 2
PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE CAŁEGO 

OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM

§ 5

1. Uchwala się następujące definicje pojęć używanych w 
planie:
1) bryła główna budynku: podstawowa (największa) 

bryła budynku; za bryłę główną nie uważa się ryza-
litu poprzecznego oraz części parterowych:  dobu-
dowanego garażu, werandy, ganków;

2) elewacja frontowa: elewacja położona od strony 
drogi, z której następuje wjazd na działkę;

3) infrastruktura techniczna: przewody i urządzenia: 
wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze, odpro-
wadzenia wód opadowych, elektryczne,  gazowe i 
telekomunikacyjne (w tym szerokopasmowe) wybu-
dowane pod ziemią, na ziemi albo nad ziemią;

4) kalenica główna: kalenica dachu nad bryłą główną 
budynku;

5) kąt nachylenia dachu: kąt pochylenia płaszczyzn 
połaci dachu względem płaszczyzny poziomej ostat-
niego stropu; dach spełniający wymóg w  zakresie 
kąta nachylenia dachu musi przekrywać minimum 
75% powierzchni rzutu poziomego najwyższej 
kondygnacji budynku; kąt nachylenia dachu nie  
odnosi się do elementów dachu takich jak: lukar-
ny, naczółki, zadaszenia wejść, wykuszy, ogrodów 
zimowych;

6) maksymalne, nieprzekraczalne linie zabudowy: 
linie, których nie może przekroczyć ściana budynku; 
linie te nie dotyczą schodów, balkonów,  wykuszy, 
które mogą być wysunięte poza nieprzekraczal-
ną linię zabudowy do 0,70 m (z uwzględnieniem 
przepisów odrębnych) – powyższe ustalenie  nie 
dotyczy części podziemnych budynków, całkowicie 
zagłębionych pod powierzchnią terenu;

7) miejsca postojowe: miejsca postojowe dla samo-
chodów, na powierzchni terenu, w garażach (wbu-
dowanych lub wolnostojących) lub wiatach;

8) powierzchnia terenów biologicznie czynnych: w 
rozumieniu przepisów odrębnych (do powierzchni 
terenów biologicznie czynnych zalicza się  „zieleń 
krajobrazową”- oznaczoną na rysunku planu;

9) powierzchnia zabudowy: powierzchnia rzutu pio-
nowego maksymalnych zewnętrznych krawędzi 
budynku (w tym podziemnych) na  powierzchnię 
terenu; do powierzchni zabudowy nie wlicza się:
a) powierzchni elementów drugorzędnych np. 

schodów zewnętrznych –nie obudowanych, 

ramp zewnętrznych, daszków, markiz, występów  
dachowych, oświetlenia zewnętrznego,

b) powierzchni zajmowanej przez wydzielone obiek-
ty pomocnicze (np. szklarnie, altany);

10) przepisy odrębne: należy przez to rozumieć obowią-
zujące przepisy prawne ustaw wraz z aktami wyko-
nawczymi do tych ustaw oraz Polskie  Normy;

11) wskaźnik zabudowy: określa maksymalną dopusz-
czalną wielkość powierzchni zabudowy (rozumianą 
według definicji podanej w pkt 8) w  stosunku do 
powierzchni działki lub terenu objętego inwesty-
cją;

12) wysokość budynków: wysokość liczona od naj-
wyższego projektowanego poziomu terenu przy 
budynku do kalenicy lub, jeśli kalenica nie  wystę-
puje do najwyższego punktu na pokryciu kubatury; 
podana wysokość nie dotyczy: kominów, masztów 
i urządzeń infrastruktury technicznej dla  własnych 
potrzeb, anten;

13) zieleń izolacyjno – krajobrazowa: zieleń o funkcji izo-
lacyjnej i krajobrazowej, obejmująca: zieleń wysoką 
(drzewa) i średnią (krzewy) w formie  zwartych grup 
drzew i krzewów o różnych gatunkach, pełniąca 
zadanie oddzielania optycznego, funkcjonalnego, 
akustycznego i ochrony przed wpływem  szkodli-
wych substancji atmosferycznych; powierzchnię 
zieleni izolacyjno - krajobrazowej wysokiej wlicza 
się do powierzchni terenów biologicznie  czyn-
nych.

§ 6

Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów
1. Obszar objęty planem stanowi jeden obszar 

wydzielony liniami rozgraniczającymi, oznaczony na 
rysunku planu symbolem MU.

2. Dla obszaru objętego planem ustala się następujące 
przeznaczenie i charakterystykę:
1) funkcje i przeznaczenie terenu: teren zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej i teren zabudowy 
usługowej;

2) w obrębie terenu dopuszcza się:
a) budynki mieszkalne jednorodzinne (usytuowane: 

jako wolnostojące i bliźniacze) wraz ze związanymi 
z ich funkcjonowaniem budynkami  gospodarczymi 
o kubaturze do 50 m3 i garażami na maksimum 
2 samochody do 2,5 t, innymi obiektami budow-
lanymi, urządzeniami technicznymi,  miejscami 
postojowymi, zielenią, dojściami i dojazdami oraz 
infrastrukturą techniczną; w budynkach mieszkal-
nych jednorodzinnych dopuszcza się usługi  wbu-
dowane (do 30% powierzchni całkowitej budynku); 
dopuszczalny zakres usług: usługi biurowe, admi-
nistracyjne, gabinety lekarskie i pokrewne,  usługi 
handlu, usługi rzemiosła bytowego (usługi krawiec-
kie, fryzjerskie, kosmetyczne, szewc, itp.);

b) budynki usługowe wraz ze związanymi z ich 
funkcjonowaniem budynkami, magazynowymi, 
dozoru technicznego, budynkami gospodarczymi 
o  kubaturze do 50 m3 i garażami na maksimum 
2 samochody do 2,5 t innymi obiektami budow-
lanymi, urządzeniami technicznymi, miejscami  
postojowymi, zielenią, dojściami i dojazdami oraz 
infrastrukturą techniczną; Dla prowadzonej działal-
ności usługowej ustala się konieczność spełnienia  
wymogów obowiązujących przepisów szczególnych 
ochrony środowiska (w tym w zakresie ochrony 
wód powierzchniowych i podziemnych oraz hałasu)  
oraz zabezpieczenia funkcji mieszkaniowej przed 
uciążliwościami innych funkcji; Zasięg uciążliwości 
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dla środowiska prowadzonej działalności usługo-
wej  winien być ograniczony do granic obszaru, do 
którego inwestor posiada tytuł prawny; pomiesz-
czenia przeznaczone na pobyt ludzi muszą być  
wyposażone w techniczne środki ochrony przed 
uciążliwościami funkcji usługowych, muszą speł-
niać wymogi norm obowiązujących jak dla funkcji  
chronionych;

c) lokalizację budynków tymczasowych (na okres 
budowy budynków stałych);

d) lokalizację infrastruktury technicznej, związanych i 
nie związanych z użytkowaniem i funkcjonowaniem 
danego terenu i innych terenów;

e) lokalizację nośników reklamowych (według zasad 
podanych w § 7);

f) wydzielenie dróg wewnętrznych (według ustaleń 
podanych w § 13 ust. 2i i ust. 3);

g) zieleń (drzewa, krzewy, trawniki itp.);
3) wyklucza się:

a) przedsięwzięcia, mogące zawsze znacząco oddzia-
ływać na środowisko, o których mowa w art. 59 ust. 
1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października  2008 r. o udo-
stępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na  środowisko (Dz. U. Nr 
199, poz. 1227) oraz określone w § 2 Rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 
przedsięwzięć  mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko, to jest przedsięwzięcia mogące zawsze 
znacząco oddziaływać na środowisko - wykluczenie 
nie  dotyczy dróg, oraz infrastruktury technicznej;

b) lokalizację elektrowni wiatrowych;
c) autozłomy;

4) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 
„ ZZ - obszary bezpośredniego zagrożenia powodzią” 
obowiązują ustalenia podane w  § 12 ust. 5.

§ 7

Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego
1. Ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania 

ładu przestrzennego dla obszaru objętego planem:
1) ustala się zasady usytuowania budynków w tere-

nach przyległych do ul. Warzywniczej: elewacją 
frontową równolegle do granicy z tą ulicą;

2) dopuszcza się lokalizację nośników reklamowych 
wolnostojących o powierzchni tablic do 1,50m2 
oraz tablic reklamowych i informacyjnych -  szyl-
dów umieszczonych na budynkach – o pow. do 0,7 
m2;

3) wyklucza się ogrodzenia z elementów betonowych 
pełnych i ażurowych (nie dotyczy słupków konstruk-
cyjnych).

§ 8

Ustalenia dotyczące zasady ochrony środowiska, przy-
rody i krajobrazu kulturowego
1. Na obszarze objętym planem nie występują formy 

ochrony przyrody i krajobrazu w rozumieniu przepisów 
ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie  przyrody 
(Dz. U. z 2009 r., Nr 151, poz. 1220 z późniejszymi 
zmianami).

2. Obszar NATURA 2000 – ustanowiony obszar 
specjalnej ochrony ptaków „Puszcza Darżlubska” 
PLB220007- znajduje się poza obszarem objętym  
planem w minimalnej odległości ok. 40 m w kierunku 
północnym.

3. Wzdłuż doliny rzeki Redy przebiega korytarz 
ekologiczny „Pradolina Redy – Łeby” o randze 

regionalnej. Realizacja ustaleń planu nie może 
stanowić  zagrożenia skutkującego zaburzeniem 
ciągłości jego funkcjonowania.

4. W zakresie ochrony środowiska i przyrody w granicach 
obszaru objętego planem ustala się:
1) użytkowanie i zagospodarowanie terenów nie może 

stanowić źródła zanieczyszczeń dla środowiska; 
należy zastosować takie rozwiązania  techniczne, 
technologiczne i organizacyjne, aby przeciwdziałać 
zagrożeniom środowiskowym z racji dopuszczo-
nych funkcji;

2) wyklucza się magazynowanie, składowanie odpa-
dów i substancji niebezpiecznych;

3) podczas realizacji inwestycji należy ograniczyć do 
minimum wycinkę drzew i krzewów oraz zabezpie-
czyć drzewa przeznaczone do  zachowania; zacho-
wane drzewa i krzewy należy wkomponować w 
projektowane tereny zieleni;

4) przy realizacji obiektów budowlanych należy zasto-
sować takie rozwiązania techniczne, technologiczne 
i organizacyjne aby na terenie objętym  inwestycją 
i na terenach przyległych nie naruszać w trwały 
sposób stosunków wodnych;

5) należy maksymalnie ograniczać rozmiary placów 
budów w celu minimalizowania przekształceń 
wierzchniej warstwy litosfery oraz dążyć do  mak-
symalnego skrócenia czasu trwania prac budowla-
nych;

6) zaleca się stosowanie wszędzie gdzie jest to moż-
liwe ażurowych nawierzchni utwardzonych; w 
miejscach cennych przyrodniczo wskazane  jest 
stosowanie nawierzchni gruntowej;

7) prace budowlane związane z wprowadzeniem zain-
westowania należy prowadzić z uwzględnieniem 
przepisów dotyczących ochrony  gatunkowej roślin, 
grzybów i zwierząt, tj Rozporządzeni a Ministra Śro-
dowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków 
dziko występujących roślin  objętych (Dz. U. Nr 168, 
poz. 1764), Rozporządzenia Ministra Środowiska z 
dnia 28 września 2004 r. w sprawie gatunków dziko 
występujących zwierząt  objętych ochroną (Dz. U. nr 
220, poz. 2237), Rozporządzenia Ministra Środowi-
ska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko 
występujących  grzybów objętych ochroną (Dz. U. 
Nr 168, poz. 1765) oraz ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r o ochronie zwierząt (tekst jednolity w Dz. U. 
z 2003 r. Nr 106,  poz. 1002 ze zm.);

8) dla obszaru objętego planem ustala się poziom 
hałasu jak dla terenów usługowo – mieszkanio-
wych.

§ 9

Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kul-
turowego i zabytków, dóbr kultury współczesnej i krajo-
brazu kulturowego.
1. Na obszarze objętym planem nie występują obiekty 

ani tereny objęte ochroną prawną z tytułu ustawy z 
dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i  opiece nad 
zabytkami.

2. Na obszarze objętym planem nie występują obiekty 
ani obszary zabytkowe wskazane do ochrony w 
Gminnej Ewidencji Zabytków.

§ 10

Ustalenia wynikające z potrzeb kształtowania prze-
strzeni i terenów publicznych.
1. Na obszarze objętym planem nie występują 

przestrzenie publiczne w rozumieniu Ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu  
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przestrzennym, wskazanych w Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
Redy.

2. Na obszarze objętym planem nie wyznacza się terenów 
przeznaczonych na realizację celów publicznych.

§ 11

Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenów
1. Ustala się maksymalne nieprzekraczalne linie 

zabudowy odległości:
1) 6m od linii rozgraniczającej od strony północnej i 

wschodniej – granicy z ul. Warzywniczą – jak ozna-
czono na rysunku planu;

2) 6m od linii rozgraniczającej – granicy terenu od 
strony wschodniej – jak oznaczono na rysunku 
planu (nie dotyczy budynków istniejących);

3) 4m od granicy działek budowlanych (nie dotyczy 
budynków istniejących i budynków bliźniaczych);

4) dodatkowo, dla budynków usługowych i magazy-
nów ustala się maksymalne nieprzekraczalne linie 
zabudowy w odległości 35 m od  południowej gra-
nicy terenu objętego planem – jak oznaczono na 
rysunku planu;

5) w przypadku dopuszczenia lokalizacji budynków na 
terenach oznaczonych na rysunku jako „ZZ - obsza-
ry bezpośredniego zagrożenia  powodzią” na pod-
stawie zwolnienia z zakazów o których mowa w § 
12 ust. 5, obowiązują maksymalne nieprzekraczalne 
linie zabudowy w odległości 6m  od granicy z ul. 
Warzywniczej i 6m od wschodniej granicy terenu.

2. Ustala się wskaźnik zabudowy: do 0,30.
3. Ustala się intensywność zabudowy (rozumianą 

jako stosunek powierzchni całkowitej kondygnacji 
nadziemnych do powierzchni działki lub terenu  
objętego inwestycją): do 0,70.

4. Ustala się udział powierzchni biologicznie czynnej 
na minimum 30% (na powierzchni działki lub terenu 
objętego inwestycją).

5. Ustala się następujące gabaryty i wysokość zabudowy 
i geometrie dachu:
1) wysokość: do 12m;
2) maksymalnie: 3 kondygnacje nadziemne;
3) poza terenami oznaczonymi na rysunku jako „ZZ 

- obszary bezpośredniego zagrożenia powodzią” 
dopuszcza się jedną kondygnację  podziemną;

4) geometria dachu:
a) budynki mieszkalne jednorodzinne: dachy dwu-

spadowe lub wielospadowe, symetryczne (o 
jednakowym kacie nachylenia), kąt nachylenia 
od  30 stopni do 45 stopni;

b) budynki pozostałe: nie ustala się.
6. Na obszarze objętym planem ustala się wymóg 

wprowadzenia pasów zieleni izolacyjno – krajobrazowej 
pomiędzy ul. Wejherowską a ul.  Warzywniczą) - w 
miejscach i o szerokości oznaczonych na rysunku 
planu.

7. W zachodniej i północno – wschodniej części obszaru 
objętego planem występują obszary bezpośredniego 
zagrożenia powodzią, oznaczone na  rysunku planu 
symbolem „ZZ” - dla tych obszarów obowiązują 
ustalenia podane w § 12 ust. 5.

§ 12

Ustalenia dotyczące zagospodarowania obszarów i 
obiektów podlegających ochronie ustalonych na podsta-
wie przepisów odrębnych, w tym terenów  górniczych, 
terenów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz 
zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych.

1. Przez obszar objęty planem przechodzą przesyłowe 
sieci infrastruktury technicznej: kanalizacji sanitarnej 
i gazociąg średniego ciśnienia (sieci nie  będące 
przyłączami):
1) wzdłuż sieci kanalizacji sanitarnej wyznacza się 

pas techniczny infrastruktury technicznej - kanali-
zacji sanitarnej o łącznej szerokości 4m, po  2m od 
osi sieci – oznaczony na rysunku planu; W pasie 
technicznym ustala się: zakaz lokalizacji budynków 
i budowli, wymóg zachowania dostępu do  sieci; 
zakaz nasadzeń drzew i krzewów;

2) wzdłuż gazociągu średniego ciśnienia wyznacza się 
pas techniczny infrastruktury technicznej – gazocią-
gu średniego ciśnienia o łącznej  szerokości 3m, po 
1,5m od osi sieci - oznaczony na rysunku planu; w 
pasie technicznym obowiązują przepisy odrębne i 
wymagania określone przez  zarządcę sieci;

2. Dla obszaru objętego planem należy uwzględnić 
następujące wymagania przeciwpożarowe:
1) zapewnić wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru 

zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi 
w zakresie przeciwpożarowego  zaopatrzenia w 
wodę;

2) zapewnić drogi pożarowe zgodnie z przepisami 
odrębnymi w tym zakresie;

3) spełnić wymagania zachowania odległości pomię-
dzy zewnętrznymi ścianami budynków zgodnie z 
przepisami odrębnymi w zakresie  warunków tech-
nicznych.

3. Na obszarze objętym planem należy uwzględnić 
wymagania w zakresie obrony cywilnej wynikające z 
przepisów odrębnych:
1) dla ludności z obszaru opracowania zapewnić 

źródła nieskażonej wody pitnej i technologicznej
2) w ilościach co najmniej minimalnych, przewidzia-

nych dla okresu ograniczonych dostaw; wskazać 
ewentualne studnie awaryjne zgodnie z  dokumen-
tacją funkcjonowania publicznych urządzeń zaopa-
trzenia w wodę pitną w warunkach specjalnych;

3) zapewnić słyszalność syreny alarmowej włączonej 
do scentralizowanego systemu alarmowego miasta 
Redy.

4. Obszar objęty planem położony jest w obrębie 
Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 110. Dla 
obszaru objętego planem ustala się:
1) obowiązują wymagania w zakresie ochrony środo-

wiska stawiane obszarom ochronnym GZWP;
2) lokalizowanie inwestycji wymaga zabezpieczenia 

przed negatywnym wpływem na wody podziemne 
a w szczególności inwestycji, które mogą  zanieczy-
ścić wody podziemne ze względu na wytwarzane 
ścieki;

3) nakaz stosowania rozwiązań technicznych, tech-
nologicznych i organizacyjnych gwarantujących 
zabezpieczenie przed zanieczyszczeniami  warstwy 
wodonośnej;

4) nakaz stosowania technologii nie pogarszających 
stanu środowiska;

5) konieczność uporządkowania gospodarki wodno-
ściekowej w obrębie terenu obszarze;

6) obiekty, które mogłyby zanieczyścić wody podziem-
ne powinny posiadać monitoring.

5. W zachodniej i północno – wschodniej części obszaru 
objętego planem- w miejscach oznaczonych na 
rysunku planu symbolem „ZZ ” - występują  obszary 
bezpośredniego zagrożenia powodzią, obejmujące 
tereny zalewowe o prawdopodobieństwie wystąpienia 
wody 1%. Dla obszarów  bezpośredniego zagrożenia 
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powodzią obowiązują zakazy zawarte w art. 40 ust. 
1 i ust. 2 oraz w art. 82 ust 2 ustawy prawo wodne 
(Tj Dz. U. z 2005 r. nr  239, poz. 2019 z późniejszymi 
zmianami); zwolnienie z wyżej podanych zakazów 
zgodnie z art. 40 ust. 3 oraz art. 82 ust 3 ustawy prawo 
wodne (Tj Dz. U.  z 2005 r. nr 239, poz. 2019 jest w 
gestii dyrektora regionalnego zarządu gospodarki 
wodnej.

6. Na obszarze objętym planem – w miejscu oznaczonym 
na rysunku planu, występują rowy melioracyjne; dla 
rowów ustala się:
1) nakaz ich ochrony, zachowania i utrzymania w nale-

żytym stanie technicznym;
2) dopuszczenie skanalizowania rowów pod warun-

kiem zachowania przepływu wód;
3) zakaz lokalizacji budynków.

7. Przy lokalizacji budynków ustala się wymóg 
przeprowadzenia badań geotechnicznych gruntu – 
jako załącznik do projektu budowlanego.

8. Na obszarze objętym planem nie występują tereny 
zagrożone osuwaniem się mas ziemnych.

§ 13

Ustalenia dotyczące szczegółowych i warunków sca-
lania i podziału nieruchomości.
1. Na obszarze objętym planem nie ustala się zasad 

scalania i podziału nieruchomości, o których 
mowa w ustawie z dn. 21.08.1997r.o gospodarce  
nieruchomościami, dział III, rozdz. 2 (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 262, poz. 2603, z późniejszymi zmianami).

2. Ustala się następujące zasady podziału terenu na 
działki budowlane:
1) powierzchni działki minimum: 1000 m2;
2) linie podziału na działki prostopadłe i równoległe 

do ul.Warzywniczej;
3) wydzielane drogi wewnętrzne muszą mieć szero-

kość minimum 6m; drogi wewnętrzne projektować 
jako:
a) połączone z drogami publicznymi;
b) lub połączone z drogami wewnętrznymi;
c) drogi nie połączone z drogami, o których mowa 

w powyżej, zakończyć zatoczką o wymiarach 
minimum 13m x 13m lub o kształcie koła o  śred-
nicy minimum 13m.

3. Dopuszcza się scalenie wydzielonych działek 
ewidencyjnych i ich nowy podział zgodnie z zasadami 
podanych w ust. 2.

§ 14

Ustalenia dotyczące zasady modernizacji, rozbudowy 
i budowy systemów komunikacji
1. Ustala się powiązanie komunikacyjne terenów 

objętych planem poprzez dojazd:
1) z dróg publicznych: ulicy Warzywniczej (przyległej 

do obszaru objętego planem od strony północnej 
i zachodniej) i z ul. Żytniej (przyległej do  obszaru 
objętego planem od strony wschodniej);

2) z dróg wewnętrznych, wydzielonych w obszarze 
objętym planem;

3) przez tereny położone po południowej stronie 
obszaru objętego planem – wyłącznie dla działek 
(terenów) przeznaczonych do wspólnego  zagospo-
darowania z tymi terenami.

2. Ustala się następujące wskaźniki minimalnej 
wymaganej ilości miejsc postojowych:
1) minimum 2 miejsca postojowe/1 mieszkanie;
2) minimum 3 miejsce postojowe/100m2 pow. użyt-

kowej budynków usługowych;
3) miejsca postojowe realizować na terenie działki 

budowlanej lub terenu objętego daną inwestycją.

§ 15

Ustalenia dotyczące zasady modernizacji, rozbudowy 
i budowy systemów infrastruktury technicznej.
1. Ustala się następujące zasady modernizacji, 

rozbudowy i budowy systemów infrastruktury 
technicznej w zakresie zaopatrzenia w wodę:
1) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej;
2) przy planowaniu sieci wodociągowej należy zapew-

nić wymaganą ilość wody do zewnętrznego gasze-
nia pożaru zgodnie z przepisami  odrębnymi;

3) wymagania dla sieci wodociągowej przeciwpoża-
rowej przyjąć zgodnie z przepisami odrębnymi;

4) zapewnić dla ludności na obszarze planu źródła 
nieskażonej wody pitnej i technologicznej w ilo-
ściach co najmniej minimalnych,  przewidzianych 
dla okresu ograniczonych dostaw;

2. Ustala się następujące zasady modernizacji, 
rozbudowy i budowy systemów infrastruktury 
technicznej w zakresie odprowadzenia ścieków:
1) ustala się odprowadzenie ścieków bytowych i prze-

mysłowych do kanalizacji sanitarnej;
2) ścieki przemysłowe przed odprowadzeniem do 

kanalizacji sanitarnej oczyścić z zanieczyszczeń 
przemysłowych zgodnie z przepisami  odrębnymi;

3. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy 
i budowy systemów infrastruktury technicznej w 
zakresie odprowadzenia wód opadowych:
1) odprowadzenie wód opadowych z dachów budyn-

ków: w obrębie terenu działek budowlanych lub 
terenu objętego inwestycją; zaleca się  gromadze-
nie wód i ich wykorzystanie do nawadniania;

2) odprowadzenie wód opadowych z dojazdów, par-
kingów i placów manewrowych w obrębie terenu 
działek budowlanych lub terenu objętego  inwesty-
cją; oczyszczenie ścieków opadowych przed odpro-
wadzeniem do odbiornika zgodnie z przepisami 
odrębnymi;

3) odprowadzenie wód opadowych z dróg wewnętrz-
nych powierzchniowo do kanalizacji deszczowej w 
drogach publicznych przyległych do  obszaru obję-
tego planem; oczyszczenie ścieków opadowych 
zgodnie z przepisami odrębnymi.

4. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy 
i budowy systemów infrastruktury technicznej w 
zakresie zasilania w energię elektryczną:
1) ustala się zasilanie elektroenergetyczne terenów 

w oparciu o sieci i urządzenia elektroenergetyczne 
(trafostacje) na podstawie warunków  przyłączenio-
wych wydanych przez dostawcę energii; zasilenie 
obszaru objętego planem w energię elektryczną 
wymaga opracowania koncepcji i jej  uzgodnienia 
w OPERATOR ENERGA SA Oddział w Gdańsku, 
Zakład Dystrybucji w Wejherowie; ustala się zakaz 
budowy napowietrznych linii  elektroenergetycz-
nych;

2) usuniecie wszelkich kolizji istniejącej sieci elektro-
energetycznej z obiektami projektowanymi winno 
odbywać się kosztem i staraniem  inwestora.

5. Ustala się następujące zasady modernizacji, 
rozbudowy i budowy systemów infrastruktury 
technicznej w zakresie zasilania w ciepło i gaz:
1) zaopatrzenie w ciepło: z indywidualnych źródeł 

ciepła niskoemisyjnych lub nieemisyjnych;
2) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej średniego lub 

niskiego ciśnienia lub gaz bezprzewodowy.
6. Ustala się następujące zasady modernizacji, 

rozbudowy i budowy systemów infrastruktury 
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technicznej w zakresie gospodarki odpadami:
1) odpady komunalne należy wywozić na składowisko 

odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
ustaw oraz obowiązującymi przepisami  lokalny-
mi;

2) odpady inne niż komunalne, w tym technologiczne 
związane z prowadzoną działalnością gospodarczą 
należy zagospodarować zgodnie z  obowiązującymi 
przepisami prawa, w tym w szczególności z ustawą 
z dnia 27 kwietnia 1997r o odpadach (Dz. U. z 2001r. 
Nr 62, poz. 628, ze zm) i  obowiązującymi przepisa-
mi lokalnymi;

3) w zakresie gospodarki odpadami obowiązują stan-
dardy określone w regulaminie utrzymania czy-
stości i porządku, w tym w zakresie  selektywnej 
zbiórki poszczególnych frakcji odpadów;

4) na obszarze objętym planem nie dopuszcza się 
lokalizacji funkcji związanych z gospodarowaniem 
odpadami w szczególności  magazynowania i skła-
dowania odpadów i substancji niebezpiecznych.

7. Ustala się następujące zasady modernizacji, 
rozbudowy i budowy systemów infrastruktury 
technicznej w zakresie telekomunikacji:
1) linie komunikacyjne projektować jako podziemne 

z rozprowadzeniem w terenach przeznaczonych na 
cele komunikacyjne lub w terenach  przeznaczonych 
pod zabudowę;

2) przy realizacji nowej zabudowy należy uwzględniać 
istniejącą infrastrukturę telekomunikacyjną nad-
ziemną i podziemną i zachować od niej  odległości 
zgodnie z obowiązującymi przepisami lub przebu-
dować zgodnie z warunkami właściciela sieci.

§ 16

Ustalenia dotyczące sposobów i terminów tymcza-
sowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania 
terenów.
1. Na obszarze objętym planem nie ustala się terminów 

tymczasowego zagospodarowania, urządzania i 
użytkowania terenów.

§ 17

Ustalenia dotyczące stawek procentowych, na pod-
stawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy o planowaniu i  zagospodarowaniu prze-
strzennym.
1. Dla terenów objętych planem ustala się stawkę 

procentową w wysokości 20%.

Rozdział 3
USTALENIA KOŃCOWE

§ 18

1. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się 
Burmistrzowi Miasta Redy.

2. Zobowiązuje się Burmistrza Miasta Redy do 
niezwłocznego przekazania niniejszej uchwały wraz z 
dokumentacją planistyczną Wojewodzie  Pomorskiemu 
w celu oceny jej zgodności z prawem i ogłoszenia 
uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego.

§ 19

1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia 
ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego, z wyjątkiem § 18, który  wchodzi w życie 
z dniem podjęcia uchwały.

2. Uchwała podlega również publikacji na stronach 
internetowych Miasta Redy.

 
Przewodniczący Rady 

Miejskiej w Redzie
Kazimierz Okrój
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Załącznik nr 1
do uchwały nr VII/89/2011
Rady Miejskiej w Redzie

 z dnia 27 kwietnia 2011 r.
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   Załącznik nr 2
   do uchwały nr VII/89/2011
   Rady Miejskiej w Redzie

     z dnia 27 kwietnia 2011 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wnie-
sionych do projektu zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego dzielnicy  Pieleszewo 
w Redzie, obejmującej obszar położony w rejonie ul. 
Warzywniczej, w granicach strefy funkcjonalnej ozna-

czonej symbolem 9 MU.

1. Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dzielnicy Pieleszewo w Redzie, 
obejmującej obszar położony w rejonie ul.  
Warzywniczej, w granicach strefy funkcjonalnej 
oznaczonej symbolem 9 MU. wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko - wyłożony do 
publicznego  wglądu w dniach od 14 lutego 2011 r. 
do dnia 14 marca 2011 r. Termin składania uwag i 
wniosków ustalony został w ogłoszeniu o wyłożeniu 
projektu  zmiany planu do publicznego wglądu, 
upłynął w dniu 29 marca 2011 r.

2. W okresie udostępnienia projektu zmiany planu 
i prognozy oddziaływania na środowisko oraz w 
ustalonym terminie - złożono jedno pismo  zawierające 
uwagi do projektu zmiany planu. Pismo zostało złożone 
w dniu 25 marca 2011 r. przez pana Jacka Gołyńskiego 
i zawierało następujące  uwagi i wnioski:
1) Dopuszczenie dojazdu do działki nr 15/12 przez 

działkę nr 20/1;
2) Zmniejszenie szerokość drogi wewnętrznej max 

6m, wprowadzenie możliwości realizacji planu 
manewrowego o kształcie koła o średnicy  13m;

3) Wprowadzenie na rysunku planu linii zabudowy 
mieszkaniowej od strony ul. Warzywniczej dla 
obszaru oznaczonego symbolem „ZZ”.

 Burmistrz Miasta Redy w Postanowieniu w sprawie 
rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego 
dzielnicy Pieleszewo w Redzie, obejmującej obszar 
położony w rejonie ul. Warzywniczej, w granicach 
strefy funkcjonalnej oznaczonej  symbolem 9 MU z 

dnia 31 marca 2011 r. uwzględnił wszystkie złożone 
uwagi.

 Zmiany wynikające z uwzględnienia uwag, że względu 
na ich treść i zakres nie wymagały powtórzenia 
procedury w zakresie uzgadniania i opiniowania  
projektu zmiany planu wynikających z art. 17 ust. 
13 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym.

3. Uwzględnione uwagi nie wymagają dodatkowego 
rozstrzygnięcia przez Radę Miejską w Redzie.

   Załącznik nr 3
   do uchwały nr VII/89/2011
   Rady Miejskiej w Redzie

     z dnia 27 kwietnia 2011 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji oraz zasadach 
finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, które należą do zadań własnych gminy  oraz o 
zasadach ich finansowania, miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego dzielnicy Pieleszewo 

w Redzie, obejmującej obszar  położony w rejonie ul. 
Warzywniczej, w granicach strefy funkcjonalnej ozna-

czonej symbolem 9 MU.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2003r Nr 80 poz. 717, zmiany  Dz. U. z 2004 nr 6, 
Nr 141 poz. 1492 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska 
w Redzie rozstrzyga co następuje:
1. zmiana miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dzielnicy Pieleszewo w Redzie, 
obejmującej obszar położony w rejonie ul.  
Warzywniczej, w granicach strefy funkcjonalnej 
oznaczonej symbolem 9 MU nie wymaga realizacji 
nowych inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,  
które należą do zadań własnych gminy.

2. zmiana miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dzielnicy Pieleszewo w Redzie, 
obejmującej obszar położony w rejonie ul.  
Warzywniczej, w granicach strefy funkcjonalnej 
oznaczonej symbolem 9 MU nie wymaga realizacji 
nowych inwestycji z zakresu infrastruktury drogowej,  
które należą do zadań własnych gminy.

1275

 UCHWAŁA Nr V/32/11
Rady Gminy Bobowo

 z dnia 31 marca 2011 r.

 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 
w Rodzinie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 
marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 
r. Nr 142, poz. 1519, ze zm.) w związku z  art. 6 ust. 2 pkt 
1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu prze-
mocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 ze zm.) Rada 
Gminy Bobowo  uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się „Gminny Program Przeciwdziałania Prze-
mocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzi-
nie” stanowiący załącznik do niniejszej  uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Bobowo.

§ 3

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 
14 dni od jej ogłoszenia.

 Przewodniczący 
Rady Gminy

Wiesław Kurcwald


