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 UCHWAŁA Nr VI/50/2011
Rady Gminy Przodkowo
 z dnia 30 czerwca 2011 r.

 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Pomieczyno, 
uchwalonego uchwałą Nr III/32/2003 Rady Gminy Przodkowo z dnia 27 lutego 2003 roku.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (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 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 i Nr 167, poz. 1759, z 
2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 
r. Nr 17, poz. 128) w zw. z art. 14 ust. 8, art. 15, art. 16 ust. 
1, art. 20, art. 29 i art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, 
poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 
oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319) Rada Gminy uchwala, co 
następuje:

§ 1

Po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami „Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Przodkowo” uchwalonego Uchwałą 
Rady Gminy Przodkowo Nr XXIII/325/09 z dnia 22 paź-
dziernika 2009 roku. uchwala się zmianę miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi 
Pomieczyno gm. Przodkowo, uchwalonego uchwałą Nr 
III/32/2003 Rady Gminy Przodkowo z dnia 27 lutego 2003 
roku – dotyczy działki Nr 381 i cz. 380.

§ 2

Uchwala się zmiany miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego fragmentu wsi Pomieczyno, doty-
czy działki Nr 380 i 381. Zmiana polegać ma na zmianie 
części ustaleń dotyczących symbolu 36 MU, 016 KX, 37 
UP na powiększeniu terenu zabudowy mieszkaniowej i 
usługowej. Ustala się następujące zasady zagospodaro-
wania przestrzennego terenu objętego zmianą planu.
1. Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające 

o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach 
zagospodarowania:

 Oznaczenia literowe dotyczące przeznaczenia terenów 
użyte w niniejszym planie:

 1 i 2 MN U - Tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej i usług
UP - Tereny usług publicznych
KX - Tereny ciągu pieszo-jezdnego

2.2.oznaczenia graficzne obowiązujące:
- granice opracowania planu
- linie zabudowy nieprzekraczalne
- linie rozgraniczające tereny o różnym przeznacze-

niu
Karty terenu dot. Zmiany miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego fragmentu wsi Pomieczy-
no - działka nr cz. 380 i 381

Ustalenia dla terenu objętego zmianą planu jest karta 
terenu:

b) zajęcia rozwijające postawy aktywne i wyobraźnię 
wychowanków,

c) zajęcia kształtujące samodzielność, rozwijające 
umiejętności komunikacyjne, społeczne i emocjo-
nalne,

d) gry, zabawy, spacery i ćwiczenia gimnastyczne na 
świeżym powietrzu, wdrażające do zdrowego stylu 
życia i odpowiedzialności,

2) zabawy tematyczne, gry i ćwiczenia ogólnorozwojowe 
wspierające przygotowanie dziecka do osiągnięcia 
gotowości szkolnej, rozwijające spostrzegawczość 
wzrokową, słuchową, językową oraz sprawność 
manualną,

3) autorskie programy własne przedszkoli oraz innowacje 
pedagogiczne, m.in. adaptacja dzieci w środowisku, 
wspieranie zdolności twórczych, programy ekologiczne 
i regionalne

4) organizowanie przez przedszkola uroczystości i innych 
imprez z udziałem rodziców, rodziny i przedstawicieli 
środowiska lokalnego.

§ 2

1. Koszt jednostkowy za 1 godzinę korzystania dziecka 
ze świadczeń, o których mowa w § 1 ustala się w 
wysokości 2,00 zł.

2. Wysokość miesięcznej opłaty za świadczenia, o 
których mowa w § 1 stanowi iloczyn liczby dni pracy 
przedszkola w danym miesiącu, kosztu jednostkowego 
ustalonego na podstawie ust. 1 oraz dziennej liczby 
godzin wykraczających ponad 5 godzinną podstawę 

programową ustaloną na podstawie umowy.

§ 3

Szczegółowy zakres realizowanych przez przedszko-
le prowadzone przez Gminę Dziemiany świadczeń oraz 
odpłatności, o których mowa w § 1 określi umowa zawar-
ta pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicem (opieku-
nem prawnym) dziecka, która w szczególności określi:
- okres, na który jest zawierana,
- wymiar czasu pobytu dziecka w przedszkolu,
- zakres korzystania z posiłków

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Dziemiany.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego, z mocą obowiązującą od 1 października 
2011 roku.

§ 6

Traci moc Uchwała Nr X/48/11 Rady Gminy Dziemiany 
z dnia 26 lipca 2011r. w sprawie wprowadzenia zasad 
ustalania odpłatności za korzystanie z przedszkola pro-
wadzonego przez gminę Dziemiany.

 Przewodniczący 
Rady Gminy

Krzysztof Rolbiecki
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30" MCTVC"VGTGPW"Pt"3"
40" Przeznaczenie"terenu:""

MNU"Þ"teren"zabudowy"mieszkaniowej"jednorodzinnej"i"usšugowej"
50" Pt"uvtgh{"3"OP"."W"
60" ¥cucf{"qejtqp{"k"mu¦vcüvqycpkc"ücfw"rt¦guvt¦gppgiq""

"/"F¦kcücpkc"kpyguv{e{lpg"tgcnk¦qycþ."rqrt¦g¦"mu¦vcüvqycpkg"¦cdwfqy{"qmtgžnqpg"y"urquÂd"wuvcnqp{""
"y"rmv0":"

70" ¥cucf{"qejtqp{"žtqfqykumc"rt¦{tqf{"k"mtclqdtc¦w"mwnvwtqygiq""
"/"Pcng"{"¦crgypkþ"urÂlp{"u{uvgo"iqurqfctmk"yqfcok"itwpvqy{ok"k"rqykgt¦ejpkqy{ok"*pr0"y{mqpcpkg"ftgpc"w."
ognkqtcelk."kvr0+"dkqtŠe"rqf"wyciŽ"wyctwpmqycpkc"vgtgpÂy"rt¦{ngiü{ej0"Y"rt¦{rcfmw"pcvtchkgpkc"y"vtcmekg"tgcnk¦celk"
tqdÂv"dwfqyncp{ej"pc"kuvpkglŠe{"ftgpc""pcng"{"iq"dg¦y¦inŽfpkg"¦cejqycþ"nwd"rt¦güq"{þ"¦cejqywlŠe"urÂlpqžþ"u{uvgow"
ftgpc"qygiq"ecügiq"qdu¦ctw""
"/Yctvqžekqyg"¦cft¦gykgpkc"rqfngiclŠ"qejtqpkg0"Yu¦gnmc"f¦kcücnpqžþ"¦ykŠ¦cpc"¦"iqurqfctmŠ"uvctqft¦gygo"rqfngic"
w¦iqfpkgpkw"¦"Wt¦Žfgo"Iokp{"Rt¦qfmqyq0"

80" Zasady"ochrony"dziedzictwa"kulturowego"i"zabytkÀw"oraz"dÀbr"kultury"wspÀšczesnej""
"/"qdu¦ct"rqüq"qp{"lguv"y"uvtghkg"qejtqp{"mqpugtycvqtumkgl"¦cd{vmqygiq"¦gurqüw"twtcnkuv{e¦pgiq"yuk"Rqokge¦{pq"k"y"
dg¦rqžtgfpko"uŠukgf¦vykg"yrkucp{ej"fq"tglguvtw"¦cd{vmÂy"mqžekqüc"ytc¦"¦"f¦kcümŠ="qdqykŠ¦wlg"y{oÂi"w¦icfpkcpkc"
rtqlgmvÂy"k"kpyguv{elk"¦"YqlgyÂf¦mko"Mqpugtycvqtgo"¥cd{vmÂy=""
"/"pc"qdu¦ct¦g"¦pclfwlg"ukŽ"¦cd{vmqy{"¦gurÂü"rngdcpkk"¦"yrkucp{ok"fq"Iokppgl"Gykfgpelk"¥cd{vmÂy"qdkgmvcok"
q"yctvqžekcej"jkuvqt{e¦pq/mwnvwtqy{ej<"dwf{pmkgo"rngdcpkk"k"dwf{pmkgo"iqurqfcte¦{o"*q¦pce¦qpg"pc"t{uwpmw"rncpw+0"
QdqykŠ¦wlg"y{oÂi"¦cejqycpkc"k"mqpv{pwcelk"ejctcmvgtw"¦cdwfqy{"rqugulk"qtc¦"mu¦vcüvqycpkc"pqygl"¦cdwfqy{"¦iqfpkg"
¦"vtcf{elŠ"mu¦vcüvqycpkc"¦citqf{"tqnpke¦gl"*dwf{pmk"qvce¦clŠeg"ygypŽvt¦pg."pkg¦cdwfqycpg"rqfyÂt¦g+="¦cd{vmqyg"
qdkgmv{"rqfngiclŠ"qejtqpkg"y"¦cmtgukg"jkuvqt{e¦pgl"dt{ü{."jkuvqt{e¦pgl"hqto{"ctejkvgmvqpke¦pgl."jkuvqt{e¦pgiq"fgvcnw"*y"
v{o"ykgnmqžek"k"mu¦vcüvw"qvyqtÂy"qmkgpp{ej"k"ft¦ykqy{ej"qtc¦"jkuvqt{e¦p{ej"rqf¦kcüÂy"uvqnctmk"qmkgppgl+."jkuvqt{e¦p{ej"
ocvgtkcüÂy"dwfqyncp{ej"k"jkuvqt{e¦pgl"mqnqt{uv{mk="yu¦gnmkg"¦okcp{"y"¦cmtgukg"gngogpvÂy"ejtqpkqp{ej"pcng"{"
w¦icfpkcþ"¦"yücžeky{o"vgtgpqyq"Mqpugtycvqtgo"¥cd{vmÂy="
"/"fqrwu¦e¦c"ukŽ"cfcrvcelŽ"¦cd{vmqygiq"dwf{pmw"iqurqfcte¦giq"pc"egng"wuüwiqyg"*wuüwik"qžykcv{."mwnvw"k"mwnvwt{+="
"/"¦cngec"ukŽ"y"tcocej"oqfgtpk¦celk"¦gurqüw"¦nqmcnk¦qycpkg"y"okgluew"kuvpkglŠegiq"dwf{pmw"uvqfqü{"pqygiq"dwf{pmw"
iqurqfcte¦giq"nwd"iqurqfcte¦q/okgu¦mcnpgiq"q"cpcnqike¦p{o"wu{vwqycpkw"k"dt{ng"¦cykgtclŠeg"yu¦{uvmkg"pkg¦dŽfpg"
y"qdtŽdkg"iqurqfctuvyc"hwpmelg"iqurqfcte¦g"k"rqoqepke¦g="
"/"y"rt¦{rcfmw"pcvtchkgpkc"pc"qdkgmv{"ctejgqnqike¦pg"rqfe¦cu"rtqycf¦gpkc"tqdÂv"dwfqyncp{ej."pcng"{"hcmv"vgp"
pkg¦yüqe¦pkg"¦iüqukþ"fq"Ow¦gwo"Ctejgqnqike¦pgiq"y"Ifcšumw0"

90" Wymagania"wynikajŸce"z"potrzeb"ksztaštowania"przestrzeni"publicznej;""
"/"pkg"y{uvŽrwlŠ"

:0" Ustalenia"dotyczŸce"parametrÀw"i"wska0nikÀw"ksztaštowania"zabudowy"oraz"zagospodarowania"terenu"y"v{o"nkpkg"
¦cdwfqy{."yumc pkmÂy"kpvgpu{ypqžek"¦cdwfqy{."wf¦kcü"rqykgt¦ejpk"dkqnqike¦pkg"e¦{ppgl"."icdct{v{"k"y{uqmqžek"
rtqlgmvqycpgl"¦cdwfqy{"qtc¦"igqogvtkg"fcejw"<""
"/"pqyŠ"¦cdwfqyŽ"mu¦vcüvqycþ"y"rqu¦cpqycpkw"jkuvqt{e¦pgiq"wmücfw"k"hqto{"¦cdwfqy{"kuvpkglŠegl=""
"/"ykgnmqžþ"rqykgt¦ejpk"¦cdwfqy{"/"ocmu{ocnpkg"2'.""
"/"okpkocnp{"rtqegpv"rqykgt¦ejpk"dkqnqike¦pkg"e¦{ppgl"â"62'""
"/"kpvgpu{ypqžþ"¦cdwfqy{<"2.5""
"/"y{uqmqžþ"¦cdwfqy{</"4"mqpf{ipcelg"y"v{o"rqffcu¦g"w"{vmqyg."ocmu{ocnpkg"32.2"oqf"pclpk"u¦giq"rq¦kqow"vgtgpw"
rt¦{"dwf{pmw"fq"mcngpke{""
"/"y{uqmqžþ"rqucf¦mk"rctvgtw"ocz"fq"2.82"oqf"rq¦kqow"vgtgpw"rt¦{"yglžekw"fq"dwf{pmw."fqrwu¦e¦c"ukŽ"rqfrkypke¦gpkg"
dwf{pmw.""
"/"mu¦vcüv"fcejw"/"fcej{"fywurcfqyg.""
"/"mcv"pcej{ngpkc"fcejw"<"rqücek"fcejqy{ej"52"/"67"uvqrpk.""
"/"rqmt{ekg"fcejw"/"fcejÂymc"egtcoke¦pc"."üwrgm"."fqrwu¦e¦c"ukŽ"rqmt{ekg"dncejqfcejÂymŠ"*ocvqyc."y"mqnqtcej"
egincuv{o."dtŠ¦qy{o"nwd"itchkvqy{o+=""
"/"qitqf¦gpkg"/"¦cmc¦"uvquqycpkc"qitqf¦gš"rgüp{ej"dgvqpqy{ej"qtc¦"dgvqpqy{ej"c"wtqy{ej""
"/"rtghcdt{mqycp{ej""
"/"rctmkpik"/"rt¦gykf¦kgþ"okp"fyc"okgluec"rquvqlqyg"pc"vgtgpkg"yücupgl"f¦kcümk"

;0" SzczegÀšowych"zasad"i"warunkÀw"scalania"i"podziašu"nieruchomožci:""
"/"rqykgt¦ejpkc"rtqlgmvqycp{ej"f¦kcügm"okp"3222"o4"
"/"fqrwu¦e¦c"ukŽ"y{f¦kgngpkg"f¦kcügm"qtc¦"¦okcpŽ"itcpke"hwpmelk"vgtgpw"fnc"rqvt¦gd"kphtcuvtwmvwt{""
"vgejpke¦pgl."ftÂi"qtc¦"tgiwncelk"itcpke"f¦kcügm"*ukgek."rt¦grqorqypkg."uvcelg"vtcpuhqtocvqtqyg.""
"qucfpkmk"kvr0+"q"rctcogvtcej"y{pkmclŠe{ej"¦"vgejpqnqikk"k"rt¦grkuÂy"u¦e¦giÂüqy{ej""
"/"fqrwu¦e¦c"ukŽ"uecngpkg"f¦kcügm"

320" Urquqd{"k"vgtokp{"v{oe¦cuqygiq"¦ciqurqfctqycpkc."wt¦Šf¦cpkc"k"w"{vmqycpkc""
"vgtgpÂy<""
"/"pkg"y{uvŽrwlŠ"

330" Infrastruktura:""
"3+"¦cqrcvt¦gpkg"y"yqfŽ"â"¦"ukgek"yqfqekŠiqygl""
"4+"qfrtqycf¦gpkg"žekgmÂy"ucpkvctp{ej"/"fq"mcpcnk¦celk"ucpkvctpgl""
"5+"okgluec"rquvqlqyg"rt¦gykfwlg"ukŽ"pc"vgtgpkg"rtqlgmvqycp{ej"f¦kcügm""
"6+"qfrtqycf¦gpkg"yÂf"qrcfqy{ej"/"¦ciqurqfctqycpkg"pc"vgtgpkg"nwd"fq"wmücfw""
"qfycfpkclŠegiq."yqf{"¦"rqykgt¦ejpk"wvyctf¦qp{ej"q"rqykgt¦ejpk"rqy{"gl"72o4"y"qdtŽdkg""
"3"pkgtwejqoqžek"pcng"{"rqfe¦{žekþ"y"uvqrpkw"qmtgžnqp{o"y"rt¦grkucej"qftŽdp{ej""
"7+"¦cqrcvt¦gpkg"y"gpgtikŽ"gngmvt{e¦pŠ<"¦"ukgek"gngmvtqgpgtigv{e¦pgl""
":+"¦cqrcvt¦gpkg"y"ic¦<"¦"ukgek"ic¦qygl"nwd"ic¦"dg¦rt¦gyqfqy{""
";+"¦cqrcvt¦gpkg"y"ekgrüq<"¦"ukgek"ic¦qygl"nwd"ic¦"dg¦rt¦gyqfqy{""
"32+"iqurqfctmc"qfrcfcok<"y{yÂ¦"pc"umücfqykumq"qfrcfÂy""
"33+"rncpqycpg"wt¦Šf¦gpkc"k"ukgek"ocikuvtcnpg<"pkg"wuvcnc"ukŽ"
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340" Wuvcngpkc"fqv{e¦Šeg"qdu¦ctÂy"tgjcdknkvcelk"kuvpkglŠegl"¦cdwfqy{"k"kphtcuvtwmvwt{""
"vgejpke¦pgl<""
"/"pkg"y{uvŽrwlg"

350" SzczegÀlne"warunki"zagospodarowania"terenÀw"oraz"ograniczenia"w"ich"u ytkowania""
"3+"Fqrwu¦e¦c"ukŽ"dwfqyŽ"ictc"{"yqnpquvqlŠe{ej"¦nqmcnk¦qycp{ej"y"v{npgl"e¦Žžek"f¦kcügm"q"rqykgt¦ejpk"¦cdwfqy{"fq"
92o4"
"4+"Fqrwu¦e¦c"ukŽ"yu¦gnmkg"hqto{"ocügl"ctejkvgmvwt{"¦ykŠ¦cpgl"¦"hwpmelŠ"ykqfŠeŠ."¦cmc¦"uvquqycpkc"qitqf¦gš"
rtghcdt{mqycp{ej""gndgvqy{ej"
"5+"Fqrwu¦e¦c"ukŽ"nqmcnk¦celŽ"wuüwi"nwd"cfcrvcelŽ"qdkgmvÂy"pc"egng"wuüwi"*mwnvw/mcrnke{"rt¦gfrqit¦gdqygl."mquvpke{."wuüwi"
qžykcv{"."mwnvwt{+"
"6+"Fqrwu¦e¦c"ukŽ"nqmcnk¦celŽ"qdkgmvÂy"uüw"Še{ej"dg¦rkge¦gšuvyw"ftqiqygow0"

14."" Sposoby"i"terminy"tymczasowego"zagospodarowania"terenu""
"/"fqrwu¦e¦c"ukŽ"qfrtqycf¦gpkg"žekgmÂy"fq"¦dkqtpkmÂy"dg¦qfrü{yqy{ej"fq"e¦cuw"tgcnk¦celk"mcpcnk¦celk"ucpkvctpgl"

15"" Ustalenia"dotyczŸce"obszarÀw"rehabilitacji"istniejŸcej"zabudowy""
"i"infrastruktury"technicznej,"wymagajŸcych"przeksztašce™"lub"rekultywacji""
"Pkg"fqv{e¦{"

16."" Stawka"procentowa""
"37'"

17."" Sposoby"zagospodarowania"terenÀw"lub"obiektÀw"podlegajŸcych"ochronie"na"podstawie"odr̅bnych"przepisÀw""
"Pkg"fqv{e¦{"

18."" Inne"ustalenia"planu""
"Pc"vgtgpcej"q"qitcpke¦qpgl"rt¦{fcvpqžek"fq"¦cdwfqy{"¦g"y¦inŽfw"pc"y{uvŽrqycpkg"itwpvÂy"uücdqpqžp{ej."y{uqmk"
rq¦kqo"yÂf"itwpvqy{ej."¦pce¦pg"urcfmk"vgtgpw."pc"gvcrkg"rtqlgmvÂy"dwfqyncp{ej"pcng"{"urqt¦Šf¦kþ"qegpŽ"yctwpmÂy"
igqnqike¦pq"â"kp"{pkgtumkej0"

19."" Zalecenia"i"informacje"nie"b̅dŸce"podstawŸ"wydawania"decyzji"administracyjnych""
"3+"vgtgp"rqüq"qp{"y"¦cukŽiw"uvtgh{"qejtqppgl"iüÂypgiq"¦dkqtpkmc"yÂf"rqf¦kgop{ej"I¥YR"333"êUwdpkgemc"Ifcšumcé""
"4+"¦cngec"ukŽ"uvquqycpkg"fcejÂy"y"mqnqt¦g"e¦gtyqp{o"nwd"dtŠ¦qy{o"¦"fqrwu¦e¦gpkgo"fcejÂy"itchkvqy{ej"
"5+"¦cngec"ukŽ"itqocf¦gpkg"yÂf"qrcfqy{ej"¦"fcejÂy"qdkgmvÂy"mwdcvwtqy{ej"y"egnw"kej"rÂ pkglu¦giq"y{mqt¦{uvcpkc""
"6+"¦cngec"ukŽ"uvquqycpkg"pcykgt¦ejpk"rÂürt¦grwu¦e¦cnpgl"fq"wvyctf¦gpkc"ftqik"fqlc¦fqygl"fq"dwf{pmÂy"k"okglue"
rquvqlqy{ej"pc"f¦kcümcej"

" "
1." MCTVC"VGTGPW"Pt"4"
2."" Przeznaczenie" terenu:

MNU"Þ"teren"zabudowy"mieszkaniowej"jednorodzinnej"i"usšugowej"
3."" Nr"strefy"2MNU""
4."" ¥cucf{"qejtqp{"k"mu¦vcüvqycpkc"ücfw"rt¦guvt¦gppgiq""

-"F¦kcücpkc"kpyguv{e{lpg"tgcnk¦qycþ."rqrt¦g¦"mu¦vcüvqycpkg"¦cdwfqy{"qmtgžnqpg"y"urquÂd"wuvcnqp{""
"y"rmv0":"

5."" ¥cucf{"qejtqp{"žtqfqykumc"rt¦{tqf{"k"mtclqdtc¦w"mwnvwtqygiq""
"/"Pcng"{"¦crgypkþ"urÂlp{"u{uvgo"iqurqfctmk"yqfcok"itwpvqy{ok"k"rqykgt¦ejpkqy{ok"*pr0"y{mqpcpkg"ftgpc"w."
ognkqtcelk."kvr0+"dkqtŠe"rqf"wyciŽ"wyctwpmqycpkc"vgtgpÂy"rt¦{ngiü{ej0"Y"rt¦{rcfmw"pcvtchkgpkc"y"vtcmekg"tgcnk¦celk"
tqdÂv"dwfqyncp{ej"pc"kuvpkglŠe{"ftgpc""pcng"{"iq"dg¦y¦inŽfpkg"¦cejqycþ"nwd"rt¦güq"{þ"¦cejqywlŠe"urÂlpqžþ"u{uvgow"
ftgpc"qygiq"ecügiq"qdu¦ctw"

6."" Zasady"ochrony"dziedzictwa"kulturowego"i"zabytkÀw"oraz"dÀbr"kultury"spÀšczesnej"
"/"y"rt¦{rcfmw"pcvtchkgpkc"pc"qdkgmv{"ctejgqnqike¦pg"rqfe¦cu"rtqycf¦gpkc"tqdÂv"dwfqyncp{ej."pcng"{"hcmv"vgp"
pkg¦yüqe¦pkg"¦iüqukþ"fq"Ow¦gwo"Ctejgqnqike¦pgiq"y"Ifcšumw0""
"/"vgtgp"rqüq"qp{"lguv"y"uvtghkg"qejtqp{"mqpugtycvqtumkgl="yu¦gnmkg"kpyguv{elg"y{ociclŠ"w¦iqfpkgpkc"¦"YqlgyÂf¦mko"
Mqpugtycvqtgo"¥cd{vmÂy"

7."" Wymagania"wynikajŸce"z"potrzeb"ksztaštowania"przestrzeni"publicznej;"
"/"pkg"y{uvŽrwlŠ"

8."" Ustalenia"dotyczŸce"parametrÀw"i"wska0nikÀw"ksztaštowania"zabudowy"oraz"zagospodarowania"terenu"y"v{o"nkpkg"
¦cdwfqy{."yumc pkmÂy"kpvgpu{ypqžek"¦cdwfqy{."wf¦kcü"rqykgt¦ejpk"dkqnqike¦pkg"e¦{ppgl."icdct{v{"k"y{uqmqžek"
rtqlgmvqycpgl"¦cdwfqy{"qtc¦"igqogvtkg"fcejw"<""
"/"pqyŠ"¦cdwfqyŽ"pcng"{"mu¦vcüvqycþ"y"pcykŠ¦cpkw"k"y"rqu¦cpqycpkw"jkuvqt{e¦pgiq"wmücfw"k"hqto{"¦cdwfqy{"¦gurqüw"
kuvpkglŠegl"rngdcpk"k"vtcf{e{lp{ej"hqto"¦cdwfqy{"y"tgikqpkg=""
"/"ykgnmqžþ"rqykgt¦ejpk"¦cdwfqy{/"ocmu{ocnpkg"52'."y"v{o"yqnpquvqlŠe{"ictc"."dwf{pgm""
"iqurqfcte¦{"kvr0""
"/"nkpkc"¦cdwfqy{"lcm"pc"t{uwpmw"rncpw"
"/"okpkocnp{"rtqegpv"rqykgt¦ejpk"dkqnqike¦pkg"e¦{ppgl"â"72'""
"/"kpvgpu{ypqžþ"¦cdwfqy{<"2.5""
"/"y{uqmqžþ"¦cdwfqy{</"ocmu{ocnpkg";.2o"qf"pclpk"u¦giq"rq¦kqow"vgtgpw"rt¦{"dwf{pmw"fq"mcngpke{""
"/"y{uqmqžþ"rqucf¦mk"rctvgtw"ocz"fq"2.82"o"qf"rq¦kqow"vgtgpw"rt¦{"yglžekw"fq"dwf{pmw."fqrwu¦e¦c""
"ukŽ"rqfrkypke¦gpkg"dwf{pmw.""
"/"mu¦vcüv"fcejw"/"fcej{"fywurcfqyg"¦"y{üŠe¦gpkgo"fcejÂy"ocpuctfqy{ej".""
"/"mcv"pcej{ngpkc"fcejw"<"rqücek"fcejqy{ej"qm0"52/67"uvqrpk.""
"/"rqmt{ekg"fcejw"/"fcejÂymc"egtcoke¦pc"."fqrwu¦e¦c"ukŽ"rqmt{ekg"dncejqfcejÂymŠ"*ocvqyc."y""
"mqnqt¦g"egincuv{o."dtŠ¦qy{o"nwd"itchkvqy{o+""
"/"qitqf¦gpkg"/"¦cmc¦"uvquqycpkc"qitqf¦gš"rgüp{ej"dgvqpqy{ej"qtc¦"dgvqpqy{ej"c"wtqy{ej""
"rtghcdt{mqycp{ej""
"



Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 129 — 14298 — Poz. 2556

9."" SzczegÀšowych"zasad"i"warunkÀw"scalania"i"podziašu"nieruchomožci:"
"/"rqykgt¦ejpkc"rtqlgmvqycp{ej"f¦kcügm"okp"3222"o4"
"/"fqrwu¦e¦c"ukŽ"y{f¦kgngpkg"f¦kcügm"qtc¦"¦okcpŽ"itcpke"hwpmelk"vgtgpw"fnc"rqvt¦gd"kphtcuvtwmvwt{""
"vgejpke¦pgl."ftÂi"qtc¦"tgiwncelk"itcpke"f¦kcügm"*ukgek."rt¦grqorqypkg."uvcelg"vtcpuhqtocvqtqyg.""
"qucfpkmk"kvr0+"q"rctcogvtcej"y{pkmclŠe{ej"¦"vgejpqnqikk"k"rt¦grkuÂy"u¦e¦giÂüqy{ej"
"/"Fqrwu¦e¦c"ukŽ"uecngpkg"f¦kcügm"

10."" Sposoby"i"terminy"tymczasowego"zagospodarowania,"urzŸdzania"i"u ytkowania""
terenÀw:""
"/"pkg"y{uvŽrwlŠ"

11."" Infrastruktura:""
"3+"¦cqrcvt¦gpkg"y"yqfŽ"â"¦"ukgek"yqfqekŠiqygl""
"4+"qfrtqycf¦gpkg"žekgmÂy"ucpkvctp{ej"/"fq"mcpcnk¦celk"ucpkvctpgl""
"5+"okgluec"rquvqlqyg"rt¦gykfwlg"ukŽ"pc"vgtgpkg"rtqlgmvqycp{ej"f¦kcügm""
"6+"qfrtqycf¦gpkg"yÂf"qrcfqy{ej"/"¦ciqurqfctqycpkg"pc"vgtgpkg"nwd"fq"wmücfw""
"qfycfpkclŠegiq."yqf{"¦"rqykgt¦ejpk"wvyctf¦qp{ej"q"rqykgt¦ejpk"rqy{"gl"72o4"y"qdtŽdkg""
"3"pkgtwejqoqžek"pcng"{"rqfe¦{žekþ"y"uvqrpkw"qmtgžnqp{o"y"rt¦grkucej"qftŽdp{ej""
"7+"¦cqrcvt¦gpkg"y"gpgtikŽ"gngmvt{e¦pŠ<"¦"ukgek"gngmvtqgpgtigv{e¦pgl""
":+"¦cqrcvt¦gpkg"y"ic¦<"¦"ukgek"ic¦qygl"nwd"ic¦"dg¦rt¦gyqfqy{""
";+"¦cqrcvt¦gpkg"y"ekgrüq<"¦"ukgek"ic¦qygl"nwd"ic¦"dg¦rt¦gyqfqy{""
"32+"iqurqfctmc"qfrcfcok<"y{yÂ¦"pc"umücfqykumq"qfrcfÂy""
"33+"rncpqycpg"wt¦Šf¦gpkc"k"ukgek"ocikuvtcnpg<"pkg"wuvcnc"ukŽ"

12."" Wuvcngpkc"fqv{e¦Šeg"qdu¦ctÂy"tgjcdknkvcelk"kuvpkglŠegl"¦cdwfqy{"k"kphtcuvtwmvwt{""
"vgejpke¦pgl<""
"/"pkg"y{uvŽrwlg""

13." SzczegÀlne"warunki"zagospodarowania"terenÀw"oraz"ograniczenia"w"ich"u ytkowania""
"3+"Fqrwu¦e¦c"ukŽ"dwfqyŽ"ictc"{"yqnpquvqlŠe{ej"¦nqmcnk¦qycp{ej"y"v{npgl"e¦Žžek"f¦kcügm"q"rqykgt¦ejpk"¦cdwfqy{"fq"
92o4"
"4+"Fqrwu¦e¦c"ukŽ"yu¦gnmkg"hqto{"ocügl"ctejkvgmvwt{"¦ykŠ¦cpgl"¦"hwpmelŠ"ykqfŠeŠ."¦cmc¦"uvquqycpkc"qitqf¦gš"
rtghcdt{mqycp{ej""gndgvqy{ej""
"

14."" Sposoby"i"terminy"tymczasowego"zagospodarowania"terenu"
"fqrwu¦e¦c"ukŽ"qfrtqycf¦gpkg"žekgmÂy"fq"¦dkqtpkmÂy"dg¦qfrü{yqy{ej"fq"e¦cuw"tgcnk¦celk"mcpcnk¦celk"ucpkvctpgl"

15" Ustalenia"dotyczŸce"obszarÀw"rehabilitacji"istniejŸcej"zabudowy""
"i"infrastruktury"technicznej,"wymagajŸcych"przeksztašce™"lub"rekultywacji"
"Pkg"fqv{e¦{"

16." Stawka"procentowa""
"37"'"

17." Sposoby" zagospodarowania" terenÀw" lub" obiektÀw" podlegajŸcych" ochronie" na" podstawie" odr̅bnych" przepisÀw
"Pkg"fqv{e¦{"

18." Inne"ustalenia"planu""
"Pc"vgtgpcej"q"qitcpke¦qpgl"rt¦{fcvpqžek"fq"¦cdwfqy{"¦g"y¦inŽfw"pc"y{uvŽrqycpkg"itwpvÂy"uücdqpqžp{ej."y{uqmk"
rq¦kqo"yÂf"itwpvqy{ej."¦pce¦pg"urcfmk"vgtgpw."pc"gvcrkg"rtqlgmvÂy"dwfqyncp{ej"pcng"{"urqt¦Šf¦kþ"qegpŽ"yctwpmÂy"
igqnqike¦pq"â"kp"{pkgtumkej0"

18." Zalecenia"i"informacje"nie"b̅dŸce"podstawŸ"wydawania"decyzji"administracyjnych"
"/"vgtgp"rqüq"qp{"y"¦cukŽiw"uvtgh{"qejtqppgl"iüÂypgiq"¦dkqtpkmc"yÂf"rqf¦kgop{ej"I¥YR"333"êUwdpkgemc"Ifcšumcé""
"/"¦cngec"ukŽ"uvquqycpkg"fcejÂy"y"mqnqt¦g"e¦gtyqp{o"nwd"dtŠ¦qy{o"¦"fqrwu¦e¦gpkgo"fcejÂy"itchkvqy{ej""
"/"¦cngec"ukŽ"itqocf¦gpkg"yÂf"qrcfqy{ej"¦"fcejÂy"qdkgmvÂy"mwdcvwtqy{ej"y"egnw"kej"rÂ pkglu¦giq"y{mqt¦{uvcpkc""
"/"¦cngec"ukŽ"uvquqycpkg"pcykgt¦ejpk"rÂürt¦grwu¦e¦cnpgl"fq"wvyctf¦gpkc"ftqik"fqlc¦fqygl"fq"dwf{pmÂy"k"okglue""
"rquvqlqy{ej"pc"f¦kcümcej""
"

" "
1."" MCTVC"VGTGPW"Pt"5"
2."" Przeznaczenie" terenu:

UPÞ"teren"usšug"publicznych""
3."" Nr"strefy"UP""
4."" ¥cucf{"qejtqp{"k"mu¦vcüvqycpkc"ücfw"rt¦guvt¦gppgiq""

-"Dziašania"inwestycyjne"realizowaŽ,"poprzez"ksztaštowanie"zabudowy"okrežlone"w"sposÀb"ustalony""
w"pkt."8""

5."" ¥cucf{"qejtqp{"žtqfqykumc"rt¦{tqf{"k"mtclqdtc¦w"mwnvwtqygiq""
"/"Pcng"{"¦crgypkþ"urÂlp{"u{uvgo"iqurqfctmk"yqfcok"itwpvqy{ok"k"rqykgt¦ejpkqy{ok"*pr0"y{mqpcpkg"ftgpc"w."
ognkqtcelk."kvr0+"dkqtŠe"rqf"wyciŽ"wyctwpmqycpkc"vgtgpÂy"rt¦{ngiü{ej0"Y"rt¦{rcfmw"pcvtchkgpkc"y"vtcmekg"tgcnk¦celk"
tqdÂv"dwfqyncp{ej"pc"kuvpkglŠe{"ftgpc""pcng"{"iq"dg¦y¦inŽfpkg"¦cejqycþ"nwd"rt¦güq"{þ"¦cejqywlŠe"urÂlpqžþ"u{uvgow"
ftgpc"qygiq"ecügiq"qdu¦ctw""
"/"Pcng"{"¦cdg¦rkge¦{þ"qfrü{y"yÂf"qrcfqy{ej"y"urquÂd"ejtqpkŠe{"vgtgp"rt¦gf"gtq¦lŠ"yqfpŠ"qtc¦"rt¦gf"¦cngicpkgo"
yÂf"qrcfqy{ej0"
"/"Yctvqžekqyg"¦cft¦gykgpkc"rqfngiclŠ"qejtqpkg0"Yu¦gnmc"f¦kcücnpqžþ"¦ykŠ¦cpc"¦"iqurqfctmŠ"uvctqft¦gygo"rqfngic"
w¦iqfpkgpkw"0¦"YqlgyÂf¦mko"Mqpugtycvqtgo"¥cd{vmÂy0"
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6."" Zasady"ochrony"dziedzictwa"kulturowego"i"zabytkÀw"oraz"dÀbr"kultury"wspÀšczesnej""
"/"vgtgp"rqüq"qp{"lguv"y"qdu¦ct¦g"uvtgh{"qejtqp{"mqpugtycvqtumkgl"¦gurqüw"twtcnkuv{e¦pgiq"yuk"Rqokge¦{pq""
pc"vgtgpkg"lgfpquvmk"¦pclfwlg"ukŽ"mqžekÂü"ry"™y0"LÂ¦ghc"ytc¦"¦"f¦kcümŠ"yrkucp{"fq"tglguvtw"¦cd{vmÂy"yqlgyÂf¦vyc"
rqoqtumkgiq"â"pt"tgl0"3476"*f0"325:+"fge{¦lŠ"¦"fpkc"4602703;::"t0"â"qdqykŠ¦wlŠ"wuvcngpkc"Wuvcy{"q"qejtqpkg"¦cd{vmÂy"
k"qrkgeg"pcf"¦cd{vmcok="yu¦gnmkg"f¦kcücpkc"y"qdtŽdkg"mqžekqüc"k"f¦kcümk"y{ociclŠ"w¦{umcpkc"¦g¦yqngpkc"YqlgyÂf¦mkgiq"
Mqpugtycvqtc"¥cd{vmÂy"pc"rtqycf¦gpkg"rtce"rt¦{"qdkgmekg"¦cd{vmqy{o=""

7."" Wymagania"wynikajŸce"z"potrzeb"ksztaštowania"przestrzeni"publicznej;"
"/"pkg"y{uvŽrwlŠ"

8."" Ustalenia"dotyczŸce"parametrÀw"i"wska0nikÀw"ksztaštowania"zabudowy"oraz"zagospodarowania"terenu"("KožciÀš")"
"/"pkg"wuvcnc"ukŽ"¦g"y¦inŽfÂy"qejtqp{"mqpugtycvqtumkgl0"

9."" SzczegÀšowych"zasad"i"warunkÀw"scalania"i"podziašu"nieruchomožci:"
"/"pkg"wuvcnc"ukg"

10."" Sposoby"i"terminy"tymczasowego"zagospodarowania,"urzŸdzania"i"u ytkowania""
terenÀw:""
"/"pkg"y{uvŽrwlŠ"

11."" Infrastruktura:"
"3+"¦cqrcvt¦gpkg"y"yqfŽ"â"¦"ukgek"yqfqekŠiqygl""
"4+"qfrtqycf¦gpkg"žekgmÂy"ucpkvctp{ej"/"fq"mcpcnk¦celk"ucpkvctpgl""
"5+"okgluec"rquvqlqyg"rt¦gykfwlg"ukŽ"pc"vgtgpkg"rtqlgmvqycp{ej"f¦kcügm""
"6+"qfrtqycf¦gpkg"yÂf"qrcfqy{ej"/"¦ciqurqfctqycpkg"pc"vgtgpkg"nwd"fq"wmücfw""
"qfycfpkclŠegiq."yqf{"¦"rqykgt¦ejpk"wvyctf¦qp{ej"q"rqykgt¦ejpk"rqy{"gl"72o4"y"qdtŽdkg""
"3"pkgtwejqoqžek"pcng"{"rqfe¦{žekþ"y"uvqrpkw"qmtgžnqp{o"y"rt¦grkucej"qftŽdp{ej""
"7+"¦cqrcvt¦gpkg"y"gpgtikŽ"gngmvt{e¦pŠ<"¦"ukgek"gngmvtqgpgtigv{e¦pgl""
":+"¦cqrcvt¦gpkg"y"ic¦<"¦"ukgek"ic¦qygl"nwd"ic¦"dg¦rt¦gyqfqy{""
";+"¦cqrcvt¦gpkg"y"ekgrüq<"¦"ukgek"ic¦qygl"nwd"ic¦"dg¦rt¦gyqfqy{""
"32+"iqurqfctmc"qfrcfcok<"y{yÂ¦"pc"umücfqykumq"qfrcfÂy"

12."" Wuvcngpkc"fqv{e¦Šeg"qdu¦ctÂy"tgjcdknkvcelk"kuvpkglŠegl"¦cdwfqy{"k"kphtcuvtwmvwt{""
"vgejpke¦pgl<""
"/"pkg"y{uvŽrwlg""

13." SzczegÀlne"warunki"zagospodarowania"terenÀw"oraz"ograniczenia"w"ich"u ytkowania""
"/"Fqrwu¦e¦c"ukŽ"gngogpv{"ocügl"ctejkvgmvwt{"¦ykŠ¦cpgl"¦"hwpmelŠ"ykqfŠeŠ"rq"w¦iqfpkgpkw"¦"YqlgyÂf¦mko"
Mqpugtycvqtgo"¥cd{vmÂy"*rmv0"8+."¦cmc¦"uvquqycpkc"qitqf¦gš"rtghcdt{mqycp{ej""gndgvqy{ej""
"/"¦cmc¦"nqmcnk¦celk"tgmnco"yqnpquvqlŠe{ej"k"ydwfqycp{ej="fqrwu¦e¦c"ukŽ"nqmcnk¦celŽ"vcdnke"kphqtoce{lp{ej"¦ykŠ¦cp{ej"
¦"nkvwtikŠ"mqžekgnpc"0""
"

14."" Sposoby"i"terminy"tymczasowego"zagospodarowania"terenu"
"fqrwu¦e¦c"ukŽ"qfrtqycf¦gpkg"žekgmÂy"fq"¦dkqtpkmÂy"dg¦qfrü{yqy{ej"fq"e¦cuw"tgcnk¦celk"mcpcnk¦celk"ucpkvctpgl"

15" Ustalenia"dotyczŸce"obszarÀw"rehabilitacji"istniejŸcej"zabudowy""
"i"infrastruktury"technicznej,"wymagajŸcych"przeksztašce™"lub"rekultywacji"
"Pkg"fqv{e¦{"

16." Stawka"procentowa""
"Pkg"wuvcnc"ukŽ"

17." Sposoby"zagospodarowania"terenÀw"lub"obiektÀw"podlegajŸcych"ochronie"na"podstawie"odr̅bnych"przepisÀw"
"Pkg"fqv{e¦{"

18." Inne"ustalenia"planu""
"Pc"vgtgpcej"q"qitcpke¦qpgl"rt¦{fcvpqžek"fq"¦cdwfqy{"¦g"y¦inŽfw"pc"y{uvŽrqycpkg"itwpvÂy"uücdqpqžp{ej."y{uqmk"
rq¦kqo"yÂf"itwpvqy{ej."¦pce¦pg"urcfmk"vgtgpw."pc"gvcrkg"rtqlgmvÂy"dwfqyncp{ej"pcng"{"urqt¦Šf¦kþ"qegpŽ"yctwpmÂy"
igqnqike¦pq"â"kp"{pkgtumkej0"

18." Zalecenia"i"informacje"nie"b̅dŸce"podstawŸ"wydawania"decyzji"administracyjnych"
"/"vgtgp"rqüq"qp{"y"¦cukŽiw"uvtgh{"qejtqppgl"iüÂypgiq"¦dkqtpkmc"yÂf"rqf¦kgop{ej"I¥YR"333"êUwdpkgemc"Ifcšumcé""
"/"¦cngec"ukŽ"uvquqycpkg"pcykgt¦ejpk"rÂürt¦grwu¦e¦cnpgl"fq"wvyctf¦gpkc"ftqik"fqlc¦fqygl"fq"dwf{pmÂy"k"okglue"
rquvqlqy{ej"pc"f¦kcümcej"

"
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1."" KARTA"TERENU"Nr"4"
KLASA"I"NAZWA"ULICY""
oznaczenie" KX""

"
Tereny"ciŸgÀw"pieszo-jezdnych""

3+"u¦gtqmqžþ"y"nkpkcej"
tq¦itcpke¦clŠe{ej<"

lcm"pc"t{uwpmw"rncpw"

4+"rtŽfmqžþ"rtqlgmvqyc<" Ocz"52"mo1j"
Parametry"i"wyposa enie" ""
6+"fquvŽrpqžþ"fq"vgtgpÂy"
rt¦{ngiü{ej<"

dg¦"qitcpke¦gš"

2."

7+"y{rquc"gpkg<" ekŠi"rkgu¦q"lg¦fp{"wvyctf¦qp{"*"fqrwu¦e¦c"ukŽ"pcykgt¦ejpkg"wvyctf¦qpg"
pcvwtcnpg"k"dtwmqycpg"mcokgppg="¦cmc¦"uvquqycpkc"pcykgt¦ejpk"cuhcnvqygl"k"¦"
rtghcdt{mcvÂy"dgvqpqy{ej+""

4."" PowiŸzania"z"ukšadem"zewn̅trznym""
"Rqrt¦g¦"umt¦{"qycpkg"¦"ftqiŠ"iokppŠ"k"yqlgyÂf¦mc""

5."" Zasady"ochrony"dziedzictwa"kulturowego,"zabytkÀw,"krajobrazu"kulturowego"oraz"dÀbr"kultury"wspÀšczesnej""
"EkŠi"rkgu¦q"lg¦fp{"rqüq"qp{"lguv"y"qdtgdkg"uvtgh{"qejtqp{"mqpugtycvqtumkgl"¦gurqüw"twtcnkuv{e¦pgiq"yuk"
Rqokge¦{pq."y"dg¦rqžtgfpko"qvqe¦gpkw"mqžekqüc"¦"f¦kcümŠ"yrkucpgiq"fq"tglguvtw"¦cd{vmÂy="yu¦gnmkg"rtceg"
y"qdtŽdkg"ekŠiw"rkgu¦q/lg¦fpgiq"y{ociclŠ"w¦iqfpkgpkc"¦"YqlgyÂf¦mko"Mqpugtycvqtgo"¥cd{vmÂy""

6."" Zasady"ochrony"žrodowiska"i"przyrody""
"Uvquwlg"ukŽ"¦cucf{"qiÂnpg"

7."" Ustalenia"dotyczŸce"obszarÀw"rehabilitacji"istniejŸcej"zabudowy""
"i"infrastruktury"technicznej,"wymagajŸcych"przeksztašce™"lub"rekultywacji""
"Pkg"fqv{e¦{"

8."" Sposoby"i"terminy"tymczasowego"zagospodarowania"terenu""
"Pkg"wuvcnc"ukŽ"
Zasady"ksztaštowania"przestrzeni"publicznych""
3+"ocüc"ctejkvgmvwtc<" y{mnwe¦c"ukŽ"
4+"pqžpkmk"tgmncoqyg<" fqrwu¦e¦c"ukŽ"pqžpkmk"pkg¦dŽfp{ej"kphqtocelk"¦ykŠ¦cp{ej"¦"dg¦rkge¦gšuvygo"

ftqiqy{o""
5+"v{oe¦cuqyg"qdkgmv{"
wuüwiqyq/jcpfnqyg<"

y{mnwe¦c"ukŽ"

6+"wt¦Šf¦gpkc"vgejpke¦pg<" fqrwu¦e¦c"ukŽ"

9.""

7+"¦kgngš<"" fqrwu¦e¦c"ukŽ"
10."" Stawka"procentowa"

"Pkg"fqv{e¦{"
11."" Sposoby"zagospodarowania"terenÀw"lub"obiektÀw"podlegajŸcych"ochronie"na"podstawie"odr̅bnych"przepisÀw""

"Pkg"fqv{e¦{"
12."" SzczegÀlne"warunki"zagospodarowania"terenÀw"oraz"ograniczenia""

"w"ich"u ytkowaniu""
"Pkg"wuvcnc"ukŽ"

13."" Zalecenia"i"informacje"nie"b̅dŸce"podstawŸ"wydawania"decyzji"administracyjnych""
"3+"¥cngec"ukŽ"pcykgt¦ejpkŽ"rÂürt¦grwu¦e¦cnpŠ"

"

§ 3

Załącznikiem do niniejszej uchwały, stanowiącym jej 
integralną części jest:
1. Część  gra f i czna  -  rysunek  zmiany  p lanu 

zagospodarowania przestrzennego fragmentu 
wsi Pomieczyno – cz. działki nr 380 i 381 w gminie 
Przodkowo) w skali 1: 1000 (załącznik nr 1),

2. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do 
projektu planu (załącznik nr 2),

3. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w 
planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach 
ich finansowania (załącznik nr 3).

§ 4

Zobowiązuje się Wójta Gminy Przodkowo do:
1. Przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej 

uchwały wraz z dokumentacją planistyczną w celu 

oceny zgodności z prawem,
2. Publikacji niniejszej uchwały na stronie internetowej 

Gminy Przodkowo.

§ 5

Tracą moc ustalenia terenu oznaczonego symbolem 
(dla cz. działki Nr 380,381) uchwalonego w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi 
Pomieczyno Uchwałą Nr III/32/2003 Rady Gminy Przod-
kowo z dnia 27 lutego 2003 roku

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z upływem 30 dni od ogło-
szenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomor-
skiego z wyjątkiem § 7, który wchodzi w życie z dniem 
podjęcia uchwały.

 Przewodniczący Rady
Franciszek Rzeszewicz



Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 129 — 14301 — Poz. 2556

  Załącznik nr 1
  do uchwały nr VI/50/2011
  Rady Gminy Przodkowo

    z dnia 30 czerwca 2011 r.
  



Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 129 — 14302 — Poz. 2556, 2557

   Załącznik nr 2
   do uchwały nr VI/50/2011
   Rady Gminy Przodkowo

     z dnia 30 czerwca 2011 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do pro-
jektu planu zagospodarowania przestrzennego dla frag-

mentu wsi Pomieczyno, Dz. Nr cz 380.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do pro-
jektu planu

Po wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu 
w dniach do 25 maja 2011 r. do 14 czerwca 2011 r. - uwag 
nie wniesiono

   Załącznik nr 3
   do uchwały nr VI/50/2011
   Rady Gminy Przodkowo

    z dnia 30 czerwca 2011 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w 

planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach 

ich finansowania.

1. Wykaz zadań własnych gminy wynikających z 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego:
1) Podział działek przeznaczonych pod drogi
2) Budowa ulicy lokalnej
3) Budowa sieci wodociągowej
4) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

2. Źródła finansowania zadań wymienionych wyżej 
będą stanowić środki własne pochodzące z budżetu 
gminy, środki pomocowe, partycypacja inwestorów 
prywatnych w kosztach budowy na zasadzie lokalnych 
inicjatyw inwestycyjnych.

3. Nie określa się harmonogramu realizacji wymienionych 
inwestycji. Realizacja będzie uzależniona od 
posiadanych środków.

2557

 UCHWAŁA Nr IX/100/2011
Rady Gminy Starogard Gdański

 z dnia 25 sierpnia 2011 r.

 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Żabno – część dział-
ki nr 30.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy 
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001r., poz. 1591 z późniejszy-
mi zmianami) w związku z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi 
zmianami), Rada Gminy Starogard Gdański uchwala, co 
następuje:

Rozdział 1
PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

1. Zgodnie z uchwałą Nr XLVI/446/2010 Rady Gminy 
Starogard Gdański z dnia 2 lipca 2010 roku, w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi 
Żabno oraz po stwierdzeniu zgodności ze studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Starogard Gdański , 
przyjętym uchwałą Nr XIX/147/2000 Rady Gminy 
Starogard Gdański z dnia 18 lutego 2000 roku, 
zmienionym uchwałami Rady Gminy Starogard 
Gdański: Nr XXXIII/305/2005 z dnia 13 października 
2005 roku, Nr X/114/2007 z dnia 13 września 2007 
roku, Nr XXI/212/2008 z dnia 30 czerwca 2008 
roku, Nr XLI/408/2010 z dnia 25 lutego 2010 roku, 
uchwala się miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego fragmentu wsi Żabno o powierzchni 
0,53 ha, obejmujący część działki ewidencyjnej nr 30, 
oznaczony na rysunku planu w skali 1: 1000.

2. Przedmiotem planu są  tereny:  zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, drogi wewnętrznej.

3. Integralną częścią uchwały są:
1) rysunek planu – stanowiący załącznik nr 1;
2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wnie-

sionych do projektu planu - stanowiące załącznik nr 
2;

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w 
planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicz-
nej, które należą do zadań własnych gminy oraz 
zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o 
finansach publicznych - stanowiące załącznik nr 3.

4. Na rysunku planu ustalono następujące elementy:
1) granicę obszaru objętego planem;
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu 

lub różnych zasadach zagospodarowania;
3) przeznaczenie terenów;
4) linię zabudowy nieprzekraczalną

§ 2

1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o linii zabudowy 
nieprzekraczalnej - należy przez to rozumieć linię, przy 
której może być umieszczona ściana budynku, wiata 
lub altana bez prawa jej przekraczania w kierunku linii 
rozgraniczającej, przy czym mogą być usytuowane 
przed linią zabudowy takie elementy architektoniczne 
jak: balkon, wykusz, schody wejściowe, gzyms, okap 
dachu, rynna oraz inne elementy o wysięgu nie 
większym niż 1,5 m.

2. Pojęcia i określenia użyte w uchwale, a niezdefiniowane 
w niniejszym paragrafie należy rozumieć zgodnie 
z przepisami obowiązującymi w dniu uchwalenia 
planu.

Rozdział 2
ZASADY I WARUNKI KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI

§ 3

Ustalenia w zakresie ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego:
1) zakaz prowadzenia i lokalizacji przedsięwzięć mogących 

zawsze i potencjalnie znacząco oddziaływać na 


