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II. Wynegocjowanie i zawarcie z partnerami publicznymi 

i prywatnymi umów na współfi nansowanie zapisanych 

w planie fi nansowym przedsiCwziCć bCd>cych podstaw> 

budowy montacy fi nansowych niezbCdnych do realizacji 

inwestycji.

III. Zapewnienie finansowania programów lokalnych, 

w takim stopniu, aby miasto posiadało udział własny 

niezbCdny do ubiegania siC o Wrodki pomocowe.

IV. Wsparcie finansów gminy Wrodkami zewnCtrznymi 

(kredytami, pocyczkami, dotacjami, emisj> obligacji), 

w celu zapewnienia Wrodków na szczególnie kosztowne 

w realizacji projekty, np. w zakresie infrastruktury tech-

nicznej i drogownictwa.

V. Linie elektroenergetyczne, ciepłoci>gi i gazoci>gi rea-

lizowane bCd> przez przedsiCbiorstwa energetyczne 

posiadaj>ce koncesje.
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UCHWAŁA Nr XXII/160/08
Rady Gminy Puck

z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w uchwale nr XIX/119/08 Rady Gminy Puck z dnia 26 wrzeWnia 2008 r. 
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi REKOWO GORNE 

W GMINIE PUCK (dla terenu oznaczonego symbolem B.30.MU).

  Na podstawie art 18 ust 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorz>dzie gminnym (t.j. Dz. U. 

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póan. zm.) w zwi>zku z art. 20 

ust. 1 ustawy z dnia ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-

nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 

r. nr 80 poz. 717 z póan. zm.), Rada Gminy Puck uchwala, 

co nastCpuje:

§ 1

  W treWci uchwały nr XIX/119/08 Rady Gminy Puck z dnia 

26 wrzeWnia 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzennego REKOWO 

GORNE W GMINIE PUCK (dla terenu oznaczonego symbolem 

B.30.MU), opublikowanej w Dzienniku UrzCdowym Woje-

wództwa Pomorskiego Nr 115 poz. 2748 z dnia 27.10.2008, 

dokonuje siC ponicszej zmiany polegaj>cej na sprostowa-

niu oczywistej omyłki pisarskiej w zapisie § 2 ust. 2 pkt 3), 

w czCWci odnosz>cej siC do zasad kształtowania zabudowy 

dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem B.30.

MU, o treWci:

„– dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 

B.30.MU:

— lokalizacja budynków parterowych lub parterowych 

z poddaszem o maksymalnej wysokoWci do 10m, 

dachy dwuspadowe o spadku do 40 stopni, poziom 

posadowienia parteru do 0,50 cm powycej poziomu 

terenu w rejonie głównego wejWcia do budynku”,

  w sposób nastCpuj>cy:

1) zastCpuje siC czCWć zdania o treWci: „ dachy dwuspadowe 

o spadku do 40 stopni” na zapis prawidłowy: „dachy o 

spadku do 40 stopni”,

2) zastCpuje siC czCWć zdania o treWci: „ poziom posado-

wienia parteru do 0,50 cm powycej poziomu terenu” na 

zapis „ poziom posadowienia parteru do 0,50 m powycej 

poziomu terenu”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza siC Wójtowi Gminy Puck.

§ 3

  Uchwała wchodzi w cycie po upływie 30 dni od dnia jej 

ogłoszenia w Dzienniku UrzCdowym Województwa Pomor-

skiego.

Przewodnicz>cy

Rady Gminy

Kazimierz Czernicki
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UCHWAŁA Nr XX/188/2008
Rady Gminy Słupsk

z dnia 28 paadziernika 2008 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Płaszewko.

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r o samorz>dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 

2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.: 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 2004 r. Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, 

poz. 1441 orz z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz na podstawie art. 

3 ust. 1, art. 5, art. 14 ust. 3 i 5, art. 15, art. 17, art. 20, art. 29, 

art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 

717, ze zm.: Dz. U. 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) oraz na podstawie uchwały nr VII/56/2007 Rady 

Gminy Słupsk z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie przyst>pienie 

do sporz>dzenia planu, Rada Gminy Słupsk po stwierdzeniu 

zgodnoWci z postanowieniami studium uwarunkowaM i kie-

runków zagospodarowania przestrzennego gminy Słupsk, 

przyjCtego uchwał> nr XIX/188/2004 Rady Gminy Słupsk 

z dnia 30 grudnia 2004 r. uchwala, co nastCpuje:

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1

  Uchwala siC miejscowy plan zagospodarowania prze-

strzennego PŁASZEWKO, zwany dalej “planem”, dla obszaru, 

którego granice oznaczone s> na rysunku planu.
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§ 2

  Plan wyracony jest w formie ustaleM stanowi>cych treWć 
uchwały oraz w formie ustaleM grafi cznych, na rysunku planu, 

pod nazw>: „PŁASZEWKO miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego”, wykonanym na mapie sytuacyjno-wysokoW-
ciowej w skali 1:1000.

§ 3

  Zał>cznikami do uchwały s>:

1) rysunek planu – zał>cznik nr 1

2) rozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu 

planu – zał>cznik nr 2

3) rozstrzygniCcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, 

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalec> 

do zadaM własnych gminy, oraz zasadach ich fi nansowania 

– zał>cznik nr 3.

§ 4

1. Ustalenia grafi czne rysunku planu obowi>zuj> w dokład-

noWci mocliwej do odczytania w skali rysunku.

2. Przez ucyte w uchwale okreWlenie „tereny” nalecy rozumieć 
tereny o rócnym przeznaczeniu i sposobie zagospodarowa-

nia, rozgraniczone liniami o gruboWci 1,0 mm. Wi>c>ce jest 

połocenie osi linii; w przypadku pokrywania siC linii z granic> 

ewidencyjn> nieruchomoWci, miarodajny jest odpowiedni 

odcinek tej granicy.

3. Ustalenia graficzne podziałów wewnCtrznych terenów 

obowi>zuj> zgodnie z ustaleniami szczegółowymi w § 6 

uchwały.

4. Symbolom umieszczonym na rysunku planu odpowiadaj> 

odpowiednio symbole ustaleM uchwały.

Rozdział 2
Ustalenia w zakresie przeznaczenia i zasad 

zagospodarowania terenu oraz kształtowania zabudowy

§ 5

  Ustalenia ogólne

1. Obszar objCty planem, zwany dalej „obszarem”, przeznacza 

siC na zago-spodarowanie mieszkaniowe jednorodzinne i 

usługowe oraz obsługuj>ce je drogi.

2. W obszarze rozgranicza siC tereny:

— obejmuj>ce zagospodarowanie mieszkaniowe jednoro-

dzinne, oznaczone na rysunku planu symbolem MN,

— obejmuj>ce zagospodarowanie mieszkaniowe jednoro-

dzinne z usługami nieuci>cliwymi, oznaczone na rysunku 

planu symbolem MN/U,

— zieleni parkowej oznaczonej na rysunku planu symbolem 

ZP,

— wód otwartych oznaczonych na rysunku planu symbolem 

Ws

— przepompowni Wcieków, oznaczonej na rysunku planu 

symbolem Kp,

— stacji transformatorowej, oznaczonej na rysunku planu 

symbolem Es,

— pasów drogowych, oznaczone na rysunku planu sym-

bolami KDL, KDW i KX.

3. Głównym warunkiem uzyskania poc>danych efektów 

harmonijnego zagospodarowania obszaru jest realizacja 

z utrzymaniem ustalanego w planie recimu zabudowy, 

którego podstawowymi wyznacznikami s> linie zabudowy, 

wysokoWć budynków i kształt dachów, wspólne dla wszyst-

kich budynków wybrane detale architektoniczne podkreWla-

j>ce ich zwi>zki stylistyczne, a takce zieleM towarzysz>ca 

zabudowie.

4. Zabudowa mieszkaniowa i mieszkaniowo-usługowa powin-

na spełniać nastCpuj>ce warunki:

  1) budynki parterowe, z niskim parterem; poziom posadzki 

parteru nie powinien przekraczać 60 cm ponad pozio-

mem terenu;

  2) dachy symetryczne dwuspadowe, o k>cie nachylenia 

połaci 450 (+/-30), z okapami o szerokoWci nieprze-

kraczaj>cej 60 cm, z kalenicami dachów głównych 

ustawionych zgodnie z rysunkiem planu; 

  przez dach główny nalecy rozumieć dach na naj-

wiCkszej szerokoWci i co najmniej 70% powierzchni 

budynku;

  3) szerokoWć budynków, zwi>zana z rozpiCtoWci> dachów, 

do 9 m; zwiCkszenie szerokoWci powinno być zastC-

powane rozczłonkowaniem rzutu budynku z zasto-

sowaniem ryzalitu lub skrzydła, przykrytego dachem 

ustawionym prostopadle do dachu głównego;

  4) pokrycie dachów dachówk> ceramiczn> lub materiałem 

dachówkopodobnym w jednolitym kolorze ceglastym; 

dopuszczalne jest takce zastosowanie pokryć w kolo-

rach od ciemnych szaroWci do br>zów;

  5) usytuowanie budynków z uwzglCdnieniem obowi>zu-

j>cych (WciWle okreWlonych) i nieprzekraczalnych linii 

zabudowy, oznaczonych na rysunku planu; linie za-

budowy mog> przekraczać do 1,5 m jedynie oszklony 

lub acurowy ganek o szerokoWci do 3,0 m i schody ze-

wnCtrzne głównego wejWcia do budynku mieszkalnego; 

w przypadku stosowania wyciCć (uskoków i ryzalitów) 

w rzucie budynku, do obowi>zuj>cej linii zabudowy 

powinna przylegać Wciana frontowa w co najmniej 2/3 

długoWci budynku;

  6) budynki mog> posiadać poddasza ucytkowe, a w 

miarC mocliwoWci gruntowo-wodnych mog> być takce 

podpiwniczone;

  7) garace na działkach mog> być wbudowane i dobu-

dowane do budynku podstawowego na działce lub 

stanowić usytuowany oddzielnie budynek;

  8) na działce, w granicach kacdego z terenów MN mog> 

być wybudowane tylko dwa budynki: mieszkalny lub 

mieszkalno-usługowy i garacowy lub gospodarczy;

  9) forma dachów na wolnostoj>cych garacach lub budyn-

kach gospodarczych, jak na budynkach podstawowych 

funkcji;

10) przy granicy miCdzy dwiema działkami o podobnym 

przeznaczeniu mog> być wybudowane tylko budynki 

garacowe lub gospodarcze, jeWli zostanie spełniony 

warunek budowy po obu stronach granicy budynków 

jednakowej wielkoWci i o jednolitej formie architekto-

nicznej;

11) w granicach kacdej z działek MN i MN/U powinny 

znajdować siC miejsca postojowe dla samochodów w 

iloWci niezbCdnej i wystarczaj>cej dla ucytkowników 

poszczególnych działek;

12) w granicach kacdej z działek MN i MN/U powinny być 
wyznaczone miejsca do czasowego gromadzenia 

odpadów.

§ 6

  Ustalenia szczegółowe 
dotycz>ce rozgraniczonych terenów

1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1MN prze-

znacza siC na zabudowC jednorodzinn> z uwzglCdnieniem 

warunków ustalonych w § 5 oraz z nastCpuj>cymi warun-

kami:

1) teren jednej działki z jednym budynkiem mieszkalnym 

o powierzchni zabudowy do 180 m2;

2) w przypadku usytuowania budynku przy północnej linii 

zabudowy kalenica dachu głównego moce być skiero-

wana prostopadle do wyznaczonej na rysunku planu;

Poz. 615



Dziennik UrzCdowy

Województwa Pomorskiego Nr 32 — 2180 —

3) dostCp z drogi 02KDW;

4) teren objCty stref> archeologicznej ochrony konserwa-

torskiej W.III, zgodnie z ustaleniami § 10;

2. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 2MN prze-

znacza siC na zabudowC jednorodzinn> z uwzglCdnieniem 

warunków ustalonych w § 5 oraz z nastCpuj>cymi warun-

kami:

1) teren trzech do piCciu jednakowej szerokoWci działek, 

kacda z jednym budynkiem mieszkalnym o powierzchni 

zabudowy:

  — do 180 m2 przy podziale na 3 działki,

  — do 140 m2 przy podziale na 4 działki,

  — do 100 m2 przy podziale na 5 działek,

2) budynki mieszkalne o jednakowej wielkoWci i formie lub 

co najmniej jednakowe gabaryty poprzeczne dachów 

głównych, z kalenicami w jednej linii;

3) nieprzekraczalna linia zabudowy wzdłuc granicy z 

działk> leWn> połocon> poza obszarem objCtym planem, 

powinna uwzglCdniać odległoWć co najmniej 12 m od 

Wciany lasu;

4) dostCp z drogi 02KDW;

5) teren w czCWci objCty stref> archeologicznej ochrony 

konserwatorskiej W.III, zgodnie z ustaleniami § 10;

3. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 3MN prze-

znacza siC na zabudowC jednorodzinn> z uwzglCdnieniem 

warunków ustalonych w § 5 oraz z nastCpuj>cymi warun-

kami:

1) teren jednej działki z jednym budynkiem mieszkalnym 

o powierzchni zabudowy do 250 m2;

2) kalenica dachu głównego moce być skierowana prosto-

padle do wyznaczonej na rysunku planu;

3) nieprzekraczalne linie zabudowy, jak i linia ogrodzenia 

wzdłuc terenu 9Ws z powinny uwzglCdniać odległoWć 
co najmniej 1,5 m od górnej krawCdzi skarpy cieku;

4) dopuszcza siC korektC krawCdzi cieku odpowiednio do 

mocliwoWci terenowych;

5) nieprzekraczalna linia zabudowy wzdłuc granicy 

z działk> leWn> połocon> poza obszarem objCtym pla-

nem, powinna uwzglCdniać odległoWć co najmniej 12 m 

od Wciany lasu;

6) dostCp z drogi 02KDW;

4. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 4MN prze-

znacza siC na zabudowC jednorodzinn> z uwzglCdnieniem 

warunków ustalonych w § 5 oraz z nastCpuj>cymi warun-

kami:

1) teren jednej działki z jednym budynkiem mieszkalnym 

o powierzchni zabudowy do 180 m2;

2) mocliwoWć podziału na dwie działki o podobnych 

powierzchniach, z dopuszczeniem rócnicy do 10% 

powierzchni i z zabudow> budynkami mieszkalnymi o 

powierzchni zabudowy do 120 m2;

3) przy podziale na dwie działki granica miCdzy działkami 

prostopadła drogi 02KDW;

4) nieprzekraczalne linie zabudowy, jak i linia ogrodzenia 

wzdłuc terenu 9Ws z powinny uwzglCdniać odległoWć 
co najmniej 1,5 m od górnej krawCdzi skarpy cieku;

5) dopuszcza siC korektC krawCdzi cieku odpowiednio do 

mocliwoWci terenowych;

6) dostCp z drogi 02KDW;

5. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 5MN prze-

znacza siC na zabudowC mieszkaln> z uwzglCdnieniem 

warunków ustalonych w § 5 oraz z nastCpuj>cymi warun-

kami:

1) teren dwóch do trzech działek, kacda z jednym jed-

norodzinnym budynkiem mieszkalnym o powierzchni 

zabudowy do 180 m2 przy podziale na 3 działki;

2) teren moce być takce podzielony na dwie działki, z 

wiCksz>, powstał> z poł>czenia dwóch połoconych 

wzdłuc drogi 01KDL proponowanych na rysunku planu; 

na obu działkach po jednym jednorodzinnym budynku 

mieszkalnym o powierzchni zabudowy do 180 m2;

3) na wymienionej w p. 2 wiCkszej działce zamiast budyn-

ku jednorodzinnego moce być wybudowany budynek 

wielorodzinny o powierzchni zabudowy do 250 m2, 

z kalenic> dachu głównego prostopadł> do ustalonej 

na rysunku planu;

4) teren moce tworzyć jedna działka z trzema budynkami 

wielorodzinnymi o powierzchni zabudowy do 180 m2,

5) dostCp z drogi 03KDW i 05KDW;

6. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 6MN prze-

znacza siC na zabudowC jednorodzinn> z uwzglCdnieniem 

warunków ustalonych w § 5 oraz z nastCpuj>cymi warun-

kami:

1) teren trzech działek, kacda z jednym budynkiem miesz-

kalnym o powierzchni zabudowy do 180 m2:

2) podział wewnCtrzny terenu moce ulec korekcie w 

stosunku do przedstawionego na rysunku planu, pod 

warunkiem niezmieniania powierzchni cadnej z działek 

o wiCcej nic 10%;

3) dostCp z drogi 03KDW;

7. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 7MN/U 

przeznacza siC na zabudowC jednorodzinn> z usługami 

nieuci>cliwymi lub wył>cznie jednorodzinn> albo wył>cznie 

usługow>, z uwzglCdnieniem warunków ustalonych w § 5 

oraz z nastCpuj>cymi warunkami:

1) jeden budynek mieszkalny o powierzchni zabudowy do 

180 m2, a w przypadku zabudowy wył>cznie jednoro-

dzinnej do 250 m2;

2) jeden budynek usługowy o powierzchni do 180 m2, 

a w przypadku zabudowy wył>cznie usługowej do 

250 m2;

3) budynek usługowy moce mieć formC, jak budynek 

mieszkalny lub formC pawilonu z symetrycznym dachem 

dwuspadowym o nachyleniu połaci 20o-30o;

4) teren moce być podzielony na dwie działki: mieszkaln> z 

budynkiem jednorodzinnym i usługow>, pod warunkiem 

wyznaczenia powierzchni działki mieszkalnej co najmniej 

0,2 ha; linia podziału wewnCtrznego przedstawiona na 

rysunku planu nie oznacza podziału na działki lecz jest 

propozycj> rozdzielenia zagospodarowania mieszkanio-

wego od usługowego w ramach jednej działki;

5) usługi o podstawowym rekreacyjnym zagospodarowaniu 

terenu: co najmniej 80% powierzchni terenu powinno 

stanowić zagospodarowanie, na które składać siC bCdzie 

zieleM z urz>dzeniami parkowo-ogrodowymi i nawierzch-

nie sportowe (np. 2 korty tenisowe) o powierzchni do 

1500 m2;

6) miejsca postojowe dla samochodów osobowych w od-

powiedniej dla iloWci ucytkowników wielkoWci, nie mniej 

nic z 5 stanowiskami;

7) zagospodarowanie powinno w maksymalnym stopniu 

wykorzystywać naturalne ukształtowanie terenu;

8) istniej>ce urz>dzenia melioracji szczegółowych powinny 

być zachowane; dopuszcza siC ich przebudowC pod 

warunkiem zapewnienia ci>głoWci przepływu wód grun-

towych i powierzchniowych;

9) dostCp z drogi 03KDW i 04KDW;

8. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 8ZP prze-

znacza siC na zagospodarowanie zieleni> z dopuszczeniem 

lokalizacji urz>dzeM infrastruktury technicznej, obsługuj>cej 

obszar objCty planem.

9. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 9Ws prze-

znacza siC na ciek wodny, zwi>zany z istniej>cym odwod-

nieniem obszaru.
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10. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 10Kp 

przeznacza siC na przepompowniC Wcieków obsługuj>c> 

obszar objCty planem.

11. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 11Es 

przeznacza siC na stacjC transformatorow> słupow> 

15/0,4 kV.

12. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 01KDL 

przeznacza siC na drogC publiczn> lokaln>; regulacja 

granic odcinka istniej>cej drogi powiatowej nr 1019G 

(39194).

13. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami 02KDW 

i 03KDW przeznacza siC na drogi wewnCtrzne obsłu-

guj>ce zagospodarowanie obszaru objCtego planem; 

drogi pieszo-jezdne o szerokoWci pasa 9 m, zakoMczone 

zatokami.

14. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami 04KDW 

i 05KDW przeznacza siC na drogi wewnCtrzne gminne, 

obsługuj>ce zagospodarowanie obszaru objCtego planem 

oraz tereny poza tym obszarem; drogi pieszo-jezdne o 

nieregularnej szerokoWci pasa, w granicach istniej>cych 

działek drogowych.

15. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem KX prze-

znacza siC na przejWcie piesze o szerokoWci 4 m w liniach 

rozgraniczaj>cych.

Rozdział 3
Ustalenia w zakresie infrastruktury 

technicznej i obrony cywilnej

§ 7

  Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej

1. Zaopatrzenie w wodC ze zbiorowego systemu wodoci>-

gowego wsi Płaszewko sieci> wodoci>gow> wykonan> 

w ci>gach dróg wewnCtrznych. Sieć nalecy wł>czyć do 

istniej>cego przewodu wodoci>gowego przebiegaj>cego 

wzdłuc drogi lokalnej (przez tereny 8ZP, 02KDW i 1MN).

2. Odprowadzenie Wcieków bytowych do sieci kanalizacji 

sanitarnej wykonanej w ci>gach dróg wewnCtrznych na 

przepompowniC Wcieków 10Kp, sk>d przewodem tłocznym 

Wcieki wprowadzić do rozbudowanego zbiorowego systemu 

kanalizacji sanitarnej KrCpa Słupska – Płaszewko – Kuso-

wo – Głobino – Słupsk, którym spłyn> na oczyszczalniC 

Wcieków w Słupsku.

3. Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z dróg we-

wnCtrznych 02KDW i 03KDW sieci> kanalizacji deszczowej 

do cieku wodnego; z dachów na nieutwardzony teren w 

granicach nieruchomoWci; 

 zaleca siC gromadzenie wód opadowych i roztopowych 

w zbiornikach lub oczkach wodnych oraz stosowanie po-

wierzchni półprzepuszczalnej do utwardzania podjazdów, 

dojWć i miejsc postojowych na poszczególnych działkach.

4. Zaopatrzenie w gaz poprzez dystrybucjC gazu płynnego 

propan-butan; docelowo (po zrealizowaniu gazoci>gu 

Wredniego ciWnienia w drodze lokalnej Płaszewko – KrCpa 

Słupska) z sieci gazowej Wredniego ciWnienia wykonanej 

w liniach rozgraniczaj>cych dróg wewnCtrznych; wzdłuc 
gazoci>gów zachować strefy kontrolowane o szerokoWci 

1,0 m.

5. Zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych aródeł, zlokalizowa-

nych w obiektach nalec>cych bezpoWrednio do odbiorców 

ciepła, w których preferowane s> niskoemisyjne i nieemi-

syjne noWniki energii.

6. Zaopatrzenie w moc i energiC elektryczn> przez przył>cze-

nie do najblicszej obszaru planu linii elektroenergetycznej 

15 KV, lini> kablow> 15 kV do stacji transformatorowej 

15/04, kV na terenie 11Es, z rozprowadzeniem liniami 

kablowymi 0,4 kV do poszczególnych odbiorów, w tym 

oWwietlenia ulicznego.

7. Do dalszej eksploatacji pozostawia siC istniej>ce sieci 

infrastruktury technicznej; dopuszcza siC ich przebudowC 

w sposób nieograniczaj>cy podstawowego przeznaczenia 

terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj>cymi, po wczeW-
niejszym uzgodnieniu z gestorami sieci.

8. Nalecy zapewnić dostCp do sieci i urz>dzeM infrastruktury 

technicznej połoconych poza liniami rozgraniczaj>cymi dróg 

ich zarz>dcom i właWcicielom.

§ 8

  Ustalenia w zakresie obrony cywilnej

1. Wskazuje siC drogC powiatow>, której odcinek w granicach 

planu przebiega przez teren 01KDL, jako drogC ewakuacji 

w warunkach specjalnych

2. Dla zapewnienia zaopatrzenia ludnoWci obszaru planu w 

nieskacone aródła wody pitnej, w warunkach specjalnych 

(okresu ograniczonych dostaw) wskazuje siC ujCcie wody 

w Kusowie.

3. OWwietlenie zewnCtrzne i wewnCtrzne obiektów projektować 
nalecy w sposób umocliwiaj>cy szybkie przystosowanie ich 

do potrzeb obrony cywilnej.

Rozdział 4
Ustalenia w zakresie ochrony Wrodowiska i dóbr kultury

§ 9

1. W zakresie ochrony Wrodowiska ustala siC:

1) zakaz lokalizacji przedsiCwziCć mog>cych znacz>co 

oddziaływać na Wrodowisko (z wył>czeniem obiektów 

infrastruktury technicznej i komunikacji),

2) dopuszczalny poziom hałasu na terenach oznaczonych 

MN i MN/U nie moce przekroczyć wartoWci ustalonych 

dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

3) powierzchnie biologicznie czynne terenów zabudowy 

mieszkaniowej i mieszkaniowo usługowej powinny sta-

nowić, co najmniej 60% powierzchni działki,

4) zagospodarowanie zieleni> wszystkich powierzchni 

biologicznie czynnych,

5) obowi>zek wykonania badaM geotechnicznych okreWla-

j>cych szczegółowe warunki posadowienia obiektów 

budowlanych.

§ 10

2. W zakresie ochrony dóbr kultury: w strefi e ograniczo-

nej ochrony archeologiczno – konserwatorskiej W.III, 

w oznaczonym na rysunku planu obszarze wystCpowania 

stanowisk archeologicznych ujCtych w wojewódzkiej ewi-

dencji zabytków pod nr AZP 10-29/6, ustala siC obowi>zek 

przeprowadzenia, dla wszystkich prac ziemnych zwi>za-

nych z realizacj> inwestycji ustalanych w planie, archeo-

logicznych badaM interwencyjnych o charakterze nadzoru 

archeologicznego nad pracami ziemnymi prowadzonego 

w trakcie realizacji inwestycji zgodnie z pozwoleniem 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, po zakoMczeniu 

których teren moce być trwale zainwestowany.

Rozdział 5
Postanowienia koMcowe

§ 11

  Na cele nierolnicze i nieleWne, wymienione w § 4 ust. 1 

przeznacza siC grunty rolne wytworzone z gleb pochodzenia 

mineralnego, o ł>cznej powierzchni 3,99 ha, w tym ł>ki i pa-

stwiska klasy IV – 2,10 ha
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Województwa Pomorskiego Nr 32 — 2182 —

§ 12

  Ustala siC stawkC, w wysokoWci 25%, słuc>c> naliczeniu 

jednorazowej opłaty, z tytułu wzrostu wartoWci nieruchomoWci 

objCtych planem i utworzonych na podstawie planu.

§ 13

  Uchwała wchodzi w cycie w 30 dni od daty opublikowania 

jej w Dzienniku UrzCdowym Województwa Pomorskiego.

§ 14

  Wykonanie uchwały powierza siC Wójtowi Gminy Słupsk.

Przewodnicz>cy

Rady Gminy Słupsk

Mirosław Klemiato

Zał>cznik nr 1

do uchwały nr XX/188/2008 

Rady Gminy Słupsk 

z dnia 28 paadziernika 2008 r.

Poz. 615
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Zał>cznik nr 2

do uchwały nr XX/188/2008 

Rady Gminy Słupsk 

z dnia 28 paadziernika 2008 r.

ROZSTRZYGNIBCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA 
UWAG DO PROJEKTU PLANU

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-

nego PŁASZEWKO

  W okresie wyłocenia projektu planu do publicznego wgl>du 

wraz z prognoz> oddziaływania na Wrodowisko, tj. w dniach 

od 01.09 do 23.09.2008 r. oraz w trakcie dyskusji publicznej, 

która odbyła siC w dniu 16.09.2008 r. oraz w wyznaczonym 

terminie po wyłoceniu, tj. do dnia 08.10.2008 r., nie zostały 

wniesione uwagi do projektu planu, wymagaj>ce dokonania 

uzupełnieM lub zmian w projekcie.

Zał>cznik nr 3

do uchwały nr XX/188/2008 

Rady Gminy Słupsk 

z dnia 28 paadziernika 2008 r.

ROZSTRZYGNIBCIE
O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE 

INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEb= DO ZADAL 

WŁASNYCH GMINY ORAZ O ZASADACH 
ICH FINANSOWANIA

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-

nego PŁASZEWKO

  Realizacja ustaleM dokonywanych w planie nie wymaga 

dokonywania i fi nansowania inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które nalec> do zadaM własnych gminy.
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UCHWAŁA Nr XXVIII/239/2008
Rady Gminy Szemud

z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie ustalenia wysokoWci stawki procentowej opłaty adiacenckiej 
z tytułu wzrostu wartoWci nieruchomoWci w wyniku podziału geodezyjnego.

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorz>dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 

poz. 1591 z póan. zm.) oraz art. 98a ust. 1a ustawy z dnia 

21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoWciami (t.j. Dz. U. 

z 2004 r. nr 261 poz. 2603 z póan. zm.) Rada Gminy Szemud 

uchwala, co nastCpuje:

§ 1

  Ustala sie stawkC procentow> opłaty adiacenckiej z tytułu 

podziału nieruchomoWci w wysokoWci 10% rócnicy pomiCdzy 

wartoWci>, jak> nieruchomoWć miała przed i po jej podziale 

geodezyjnym.

§ 2

  Traci moc Uchwała Nr XXI/175/2000 Rady Gminy Szemud 

z dnia 29.06.2000 r. w sprawie ustalenia wysokoWci stawki 

procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartoWci 

nieruchomoWci w wyniku podziału geodezyjnego.

§ 3

  Wykonanie niniejszej uchwały powierza siC Wójtowi Gminy 

Szemud.

§ 4

  Uchwała wchodzi w cycie po upływie 14 dni od jej ogłosze-

nia w Dzienniku UrzCdowym Województwa Pomorskiego.

Przewodnicz>cy

Rady Gminy

Grzegorz Lasowski
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UCHWAŁA Nr XXVIII/240/2008
Rady Gminy Szemud

z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie ustalenia wysokoWci opłaty adiacenckiej zalecnej 
od wzrostu wartoWci nieruchomoWci spowodowanego budow> urz>dzeM infrastruktury technicznej.

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorz>dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 

poz. 1591 z póan. zm.) oraz art. 146 ust. 2 ustawy z dnia 

21 sierpnia o gospodarce nieruchomoWciami (t.j. Dz. U. 

z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z póan. zm.) Rada Gminy Szemud 

uchwala, co nastCpuje:

§ 1

  Ustala siC wysokoWć stawki procentowej opaty adiacenckiej 

w wysokoWci 25% rócnicy miCdzy wartoWci> jak> nierucho-

moWć miała przed wybudowaniem urz>dzeM infrastruktury 

technicznej, a wartoWci>, jak> nieruchomoWć ma po ich wy-

budowaniu.

§ 2

  Opłata adiacencka ma zastosowanie do wzrostu wartoWci 

nieruchomoWci bez wzglCdu na ich rodzaj i połocenie, jeceli 

budowa urz>dzenia infrastruktury technicznej została sfi nan-

sowana ze Wrodków budcetu Gminy Szemud, z wył>czeniem 

nieruchomoWci przeznaczonych w planie miejscowym na cele 

rolne i leWne, a w przypadku braku planu miejscowego do 

nieruchomoWci wykorzystywanych na cele rolne i leWne.

§ 3

  WartoWć nieruchomoWci według stanu przed wybudowaniem 

urz>dzeM infrastruktury technicznej i po ich wybudowaniu 

okreWla siC według cen na dzieM wydania decyzji o ustaleniu 

opłaty adiacenckiej.
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