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występuje również o pozyskanie środków celowych (do-
tacje i inne fundusze związane z ochroną środowiska, w 
tym fundusze unijne.

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXXIII/309/2009
Rady Gminy Tczew
z dnia 28 października 2009 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesio-

nych do zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru na terenie wsi Bałdowo, 
gmina Tczew
W okresie wyłożenia projektu planu do publicznego 
wglądu i w okresie 14 dni po okresie wyłożenia do planu 
miejscowego nie wpłynęły uwagi, które byłyby nie-
uwzględnione przez Wójta Gminy.

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXIII/309/2009
Rady Gminy Tczew
z dnia 28 października 2009 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w 
planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach 
ich inansowania do zmiany miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego dla obszaru na terenie wsi 
Bałdowo, gmina Tczew
Przedmiotem opracowania jest zmiana miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 
na terenie wsi Bałdowo w zakresie działek oznaczonych 
ewidencyjnie nr 295, 296 i 297/1, gmina Tczew
Finansowanie infrastruktury technicznej gmina realizuje 
w oparciu o każdorocznie uchwalony budżet obejmujący 
wysokość i przedmiot inansowania. Każdego roku gmina 
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 UCHWAŁA Nr XXXIII/310/2009
Rady Gminy Tczew

 z dnia 28 października 2009 r.

 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
dla obszaru na terenie wsi Gniszewo, gmina Tczew.

  Na podstawie art. 20, w związku z art. 3, ust. 1, art. 15, 
art. 17, art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, (Dz. U.z 2003 r. nr 80 
poz. 717)1) Rada Gminy Tczew uchwala, co następuje:

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

  Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego dla obszaru na terenie wsi Gniszewo, gmina 
Tczew.

§ 2

  Plan obejmuje obszar na terenie wsi Gniszewo wyzna-
czony w Studium uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego Gminy Tczew w granicach 
określonych na rysunku planu, stanowiącym załącznik  
Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Przedmiotem planu jest ustalenie przeznaczenia tere-
nów na określone cele oraz ustalenie zasad ich zagospo-
darowania i zabudowy, przyjmujące ład przestrzenny i 
zrównoważony rozwój za podstawę tych ustaleń.

2. Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego składają się z:
1) części tekstowej ogólnej zawartej w Rozdziale II 

niniejszej uchwały – Ustalenia ogólne
2) części tekstowej szczegółowej zawartej w Rozdziale 

III niniejszej uchwały – Ustalenia szczegółowe
3) części graicznej w formie rysunku planu stanowią-

cego załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały – rysunek 
planu w skali 1:2000

3. Oznaczenia graficzne na rysunku planu stanowią 
integralną część planu w zakresie określonym jako 
ustalenia planu. Pozostałe oznaczenia mają charakter 
informacyjny.

Rozdział II
Ustalenia ogólne

§ 4

  Ustala się następujące deinicje użytych pojęć w usta-
leniach planu:

1) Strefa funkcyjna – fragment obszaru objętego 
granicami opracowania planu, ograniczony liniami 
rozgraniczającymi, charakteryzujący się określoną 
funkcją i jednolitymi zasadami zagospodarowania 
oraz oznaczony własnym symbolem literowo-cyfro-
wym.

2) Karta terenu – zapis słowny ustaleń szczegółowych 
planu dla jednej lub kilku terenów funkcyjnych.

3) Powierzchnia biologicznie czynna – część terenu 
działki lub strefy określona w%, pokryta roślinnością 
lub wodami powierzchniowymi

4) Linia zabudowy – linia oznaczona na rysunku planu, 
oznaczająca nieprzekraczalną linię lokalizacji ścian 
zewnętrznych budynków. Dopuszcza się wysunięcie 
przed linię zabudowy części budynku, takich jak: 
schody zewnętrzne, podesty, pochylnie, zejścia i 
zjazdy do piwnic i garaży wbudowanych, tarasy 
naziemne (niepodpiwniczone), zadaszenia nad wej-
ściem oraz balkony i wykusze wystające na max. 
1,5 m i o szerokości maks. 30% szerokości frontu 
budynku.

5) Powierzchnia zabudowy – maksymalna dopuszczal-
na wielkość powierzchni zabudowy określona w% 
wyrażająca stosunek powierzchni wszystkich budyn-
ków (mierzona po obrysie ścian zewnętrznych) zloka-
lizowanych na działce lub w obrębie strefy funkcyjnej 
do powierzchni tej działki lub strefy funkcyjnej.

1) zmiany w ustawie: z 2004 r. Dz. U. Nr 6, poz, 41, Dz. U. Nr 141, 
poz. 1492 z 2005 r. Dz. U. Nr 113, poz. 954, Dz. U. Nr 130, poz. 
1087, z 2006 r. Dz. U. Nr 45, poz. 319, Dz. U. Nr 225, poz. 1635, 
z 2007 r. Dz. U. Nr 127, poz. 880.
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  6) Wysokość zabudowy – rozumiana jako wysokość 
mierzona od poziomu terenu przy wejściu do 
budynku na poziom parteru do górnej krawędzi 
pokrycia dachu (np. kalenicy); nie dotyczy attyk, 
kominów, masztów, wieżyczek itp.

  7) Zabudowa o funkcji wiodącej – zabudowa o funkcji 
zgodnej z przeznaczeniem terenu określonym dla 
danej strefy funkcyjnej wg klasyikacji w punkcie 3. 
§ 5 niniejszej uchwały.

  8) Zabudowa o funkcji towarzyszącej – zabudowa 
o funkcji uzupełniającej, towarzysząca zabudowie 
wiodącej, wg klasyikacji w punkcie 3 § 5 niniejszej 
uchwały.

  9) Dachy wielospadowe – dachy składające się z kilku 
dwuspadowych lub wielospadowych połaci o takich 
samych spadkach, które zajmują powierzchnię 
minimum 70% powierzchni rzutu budynku (zapis 
o stosowaniu dachów dwuspadowych nie dotyczy 
wykuszy, lukarn, werand, tarasów itp.)

10) Zapewnienie parkingów – w granicach działki lub 
terenu należy zapewnić minimalną ilość miejsc 
postojowych w liczbie określonej w ustaleniach 
szczegółowych.

11) Przepisy szczególne – należy przez to rozumieć 
obowiązujące przepisy prawne ustaw wraz z ak-
tami wykonawczymi do tych ustaw przywołane w 
ustaleniach szczegółowych planu. W przypadku 
uchylenia lub zmiany przepisu szczegółowego w 
planie miejscowym obowiązuje przepis przywołany 
w ustaleniach szczegółowych.

12) Infrastruktura techniczna i drogowa – należy przez 
to rozumieć infrastrukturę publiczna i niepubliczną 
z zakresu dróg, ścieżek rowerowych, chodników, 
ciągów pieszo-jezdnych oraz uzbrojenia terenu w 
sieci kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, 
wodociągowe, gazociąg, linie elektroenergetyczne 
i teletechniczne itp.

§ 5

1. Ustala się podział terenu objętego granicami planu 
na poszczególne strefy funkcyjne oddzielone liniami 
rozgraniczającymi wyznaczającymi tereny o różnych 
funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania 
terenu.

2. Strefy funkcyjne oznacza się symbolami cyfrowo-lite-
rowymi, określającymi w kolejności:
a) symbol pierwszy – cyfra arabska (z kropką) ozna-

czająca kolejny numer terenu wydzielonego liniami 
rozgraniczającymi.

b) symbol drugi – jedna lub kilka dużych liter alfabetu 
(bez kropki) określających rodzaj funkcji terenu.

3. Dla obszaru objętego planem określa się następujące 
ustalenia ogólne dla poszczególnych grup funkcji.

 Funkcje określone w ustaleniach szczegółowych, inne 
niż w ustaleniach ogólnych, są obowiązujące.

1) MN,U,H – Teren zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej, usługowej i handlowej
a) Obowiązujące lub wiodące funkcje, obiekty oraz 

formy użytkowania i zagospodarowania terenu:
— zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno-

stojąca lub zespolona z budynkami usługowymi 
lub handlowymi

— zabudowa usługowa (z zakresu gastronomii, 
administracji, hotelarstwa, usług zdrowia i 
weterynarii.)

— zabudowa handlowa o powierzchni sprzedaży 
detalicznej max do 1000 m2

b) Dopuszczalne formy zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu:
— lokalizacja zabudowy towarzyszącej i gospodar-

czej - garaże, wiaty, altany w formie wolnostoją-
cych lub zespolonych obiektów budowlanych

— lokalizacja obiektów małej architektury i bu-
dowli związanych z zagospodarowaniem tere-
nu

— lokalizacja dróg wewnętrznych
— lokalizacja urządzeń i obiektów infrastruktury 

technicznej i drogowej
c) Wykluczone formy zabudowy i zagospodarowania 

terenu:
— lokalizacja masztów telefonii komórkowej
— lokalizacja siłowni wiatrowych
— lokalizacja rzemiosła i produkcji

§ 6

1. Ustalenia planu odnoszą się do nowych podziałów 
geodezyjnych, do inwestycji noworealizowanych, do 
zmian wprowadzanych drogą rozbudów i przebudów 
oraz do zmian przeznaczenia terenów i obiektów, chyba 
że ustalenia szczegółowe stanowią inaczej.

2. Linie rozgraniczające stref funkcyjnych mogą ulegać 
korektom, jeżeli konieczność taka wyniknie z rozwiązań 
technicznych lub ochrony istniejących walorów, o ile nie 
naruszy to innych ustaleń planu. W strefach funkcyjnych 
dopuszcza się również wydzielanie działek dla potrzeb 
infrastruktury (stacje trafo, przepompownie itp.) oraz 
dróg wewnętrznych (chyba, że ustalenia szczegółowe 
stanowią inaczej) po uzyskaniu zgody osób, których 
interes prawny może być naruszony.

3. Zakres uciążliwości dla środowiska prowadzonej dzia-
łalności musi być ograniczony do granic obszaru, dla 
którego inwestor posiada tytuł prawny.

Rozdział III
Ustalenia szczegółowe

§ 7

  W granicach miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego została wyodrębniona 1 strefa funkcyjna, 
ujęta w 1 karcie terenu.

Poz. 3202
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1. KARTA TERENU Nr  1 wie  Gniszewo  1/1103-01-09/PP/II

2. PRZEZNACZNIE TERENU 

MN tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, us ugowej i handlowej

3. Nr STREFY 1.MN,U,H
POWIERZCHNIA 0,58 ha 

ZASADY OCHRONY I KSZTA TOWANIA ADU PRZESTRZENNEGO4.
Dzia ania inwestycyjne realizowa  w sposób identyfikuj cy przestrze  poprzez kszta towanie zabudowy okre lone szczegó owo w 
punkcie 8 

ZASADY OCHRONY RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO
5.1 Ochronie podlegaj : rze ba terenu oraz systemy drenarskie.

5.1.1
Powierzchnie terenu chroni  przed erozj  wodn  poprzez zabezpieczenie swobodnego odp ywu wód opadowych, nie
dopuszczaj c do ich zalegania.

5.1.2 Nale y zapewni spójny system gospodarki wodami gruntowymi (np. drena , przepusty itp.) bior c pod uwag
uwarunkowania terenów przyleg ych. W przypadku natrafienia w trakcie realizacji robót budowlanych na istniej cy drena
nale y go bezwzgl dnie zachowa  lub prze o y  zachowuj c spójno  systemu drena owego ca ego obszaru.

5.1.3 Nale y ograniczy  rozmiary placów budów, aby zminimalizowa  przekszta cenia wierzchniej warstwy litosfery.

5.

5.2 Projektowanie u ytkowanie i zagospodarowanie terenu nie mo e stanowi ród a zanieczyszcze  dla rodowiska.

5.3 Utrzyma  minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – 10%.

5.4 Przy realizacji planu nale y obj  ochron  naturalne i pó naturalne ekosystemy:  torfowiska, bagna, murawy, solniska, linie brzegowe
wód, doliny rzeczne, ród a, ródliska; w celu zapewnienia trwa o ci i ró norodno ci genetycznej dzikich ro lin, zwierz t i grzybów
zgodnie z przepisami odr bnymi w tym m.in.

1) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska (tekst jednolity: Dz.U.z 2008 r.Nr 25, poz.150 ze zm.) 
2) Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.880, z 2005 r.Nr 113, poz.954, Nr 130,
poz.1087)
3) Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U.z 2005 r.Nr 239, poz. 2019 ze zm.)
4) Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierz t (tekst jedn. Dz. U.z 2003 r., Nr 106, poz. 1002 ze zm.)
5) Rozporz dzenia Ministra rodowiska z dnia 28 wrze nia 2004 r. w sprawie gatunków dziko wyst puj cych zwierz t obj tych
ochron  (Dz.U.Nr 220, poz. 2237)
6) Rozporz dzenia Ministra rodowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko wyst puj cych ro lin obj tych
ochron  (Dz.U.Nr 168, poz.1764)

7) Rozporz dzenia Ministra rodowiska z dn. 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko wyst puj cych grzybów obj tych
ochron  (Dz.U.Nr 168, poz.1765).

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ CZESNEJ
Elementy dziedzictwa kulturowego nie wyst puj .

7. WYMAGANIA WYNIKAJ CE Z POTRZEB KSZTA TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
Dopuszcza si  lokalizacj  obiektów i urz dze  oraz wydzielanie terenów o funkcji publicznej z zakresu infrastruktury technicznej i
drogowej

PARAMETRY I WSKA NIKI KSZTA TOWANIA ZABUDOWY
8.1 Ilo  kondygnacji,

wysoko  dla zabudowy
o funkcji wiod cej:

Max. 3 kondygnacje nadziemne,

Wysoko zabudowy max. 12,0 m od poziomu terenu przy wej ciu do budynku do górnej kraw dzi
dachu.

8.2 Pow. zabudowy: Do 40% powierzchni pokrycia dzia ki.

8.3 Dachy Dachy dwuspadowe o k cie nachylenia po aci dachowej 25˚÷45˚

8.4 Kszta towanie formy
architektonicznej:

Stosowa  spójne formy architektoniczne oraz jednolite materia y dla wszystkich obiektów
zlokalizowanych w obr bie dzia ki

8.5 Zabudowa o funkcji
towarzysz cej:

Dopuszcza si  zabudow  towarzysz c  zwi zan  z funkcj  wiod c

8.6 Ma a architektura: Dopuszcza si  realizacje ma ej architektury zwi zanej z funkcj  wiod c .

8.

8.7 Linie zabudowy: Nale y zachowa  nieprzekraczalne linie zabudowy – wg rysunku planu.

9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ CYCH OCHRONIE,
USTALONYCH NA PODSTAWIE ODR BNYCH ZAPISÓW

Tereny lub obiekty podlegaj ce ochronie na podstawie odr bnych zapisów nie wyst puj .

10. SZCZEGÓ OWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIA U NIERUCHOMO CI
10.1 Dopuszcza si  podzia  na dzia ki budowlane o min. powierzchni dzia ki 1000 m

2
 (nie dotyczy dzia ek dla lokalizacji urz dze  i 

obiektów zwi zanych z infrastruktur  techniczn )

10.2 Dopuszcza si  regulacj  granic oraz zmian  granic funkcji terenu dla potrzeb infrastruktury techn. uzbrojenia i dróg (sieci,
przepompownie, stacje transformatorowe, osadniki itp.) o parametrach wynikaj cych z technologii i przepisów szczegó owych.

SZCZEGÓ OWE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW
11.1 W obr bie strefy nale y wprowadzi  ziele  wysok  ozdobn , z zastosowaniem gatunków rodzimych np. wierzba, osika, sosna, lipa,

kasztan, brzoza, klon, d b, grab, g óg, w liczbie minimum 1 drzewo na 400m
2
 powierzchni dzia ki.

11.

11.2 W obszarze stref wyklucza si  lokalizowanie urz dze  emituj cych elektromagnetyczne promieniowanie niejonizuj ce w zakresie
cz stotliwo ci 0,003-300.0000 MHz: radiolokacyjne, radiokomunikacyjne, radionawigacyjne, o sumarycznej, okre lonej zgodnie z 
przepisami odr bnymi, mocy nadajnika wy szej od 100W oraz si owni wiatrowych.

11.3 Obiekty budowlane, w tym infrastruktura techniczna nie zwi zane z gospodark  drogow  powinny by  lokalizowana w odleg o ci nie
mniejszej ni  10 m od zewn trznej kraw dzi jezdni drogi krajowej nr 22 zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy o drogach publicznych

( Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z pó n. zmianami).

KOMUNIKACJA12.
12.1 Dojazd z istniej cej drogi publicznej

12.2 Zakaz bezpo redniego zjazdu na dzia ki budowlane z drogi krajowej nr 22

12.3 W granicach w asno ci nale y zapewni  w zale no ci od funkcji miejsca parkingowe w ilo ci:
- min. 1 miejsca postojowe / 100 m

2
 pow. u ytkowej us ug

- min. 1 miejsce postojowe / 5 zatrudnionych
- min. 1 miejsce postojowe / 1 mieszkanie

13. INFRASTRUKTURA
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Woda: 1)Z wodoci gu wiejskiego  

2) Woda do celów przeciwpo arowych – zapewni  odpowiedni  ilo  wody do zewn trznego gaszenia 
po aru zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 16 czerwca 
2003r. w sprawie przeciwpo arowego zaopatrzenia w wod  oraz dróg po arowych (Dz.U.Nr 121 poz. 
1139 z 2003r.)

cieki sanitarne : Do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej. Dopuszcza si  odprowadzenie cieków sanitarnych do 
zbiorników bezodp ywowych z udokumentowanym wywozem cieków do oczyszczalni jako rozwi zanie
tymczasowe do czasu wykonania kanalizacji sanitarnej; z chwil  wybudowania zbiorczej kanalizacji 
sanitarnej nale y je bezwzgl dnie zlikwidowa , a obiekt pod czy  do sieci. Gmina jest zobowi zana
wyegzekwowania szczelno ci zbiorników i zapewnienia okresowego odbioru cieków i dowozu ich do 
oczyszczalni przez komunalne, specjalistyczne przedsi biorstwo.

cieki  deszczowe :             1) Powierzchniowe odprowadzenie wód deszczowych dopuszczane jest dla powierzchni dachowych 
ekologicznych oraz terenów nieutwardzonych. 

2) Wody opadowe z powierzchni utwardzonych (drogi, parkingi, place manewrowe) nale y podczy ci  w 
stopniu zapewniaj cym spe nienie wymaga  okre lonych w obowi zuj cych przepisach odprowadzaj c
je do pobliskich cieków powierzchniowych, systemu kanalizacji deszczowej, do ów ch onnych lub 
zbiorników retencyjnych po uzyskaniu stosownych decyzji administracyjnych. 

3) Wyklucza si  odprowadzenie wód opadowych do systemu odwodnienia drogi krajowej. 

Ogrzewanie: Systemem indywidualnym w oparciu o niskoemisyjne lub nieemisyjne ród a ciep a. Zaleca si
stosowanie odnawialnych róde  energii cieplnej. 

Energetyka: Z sieci energetycznej. 

Utylizacja 
odpadów sta ych:

Wywóz przez specjalistyczne przedsi biorstwa na wysypisko mieci, z którego korzysta gmina.  

Zaleca si  prowadzenie szczegó owej selekcji odpadów w celu ich prawid owego unieszkodliwiania i 
odzyskiwania surowców.

14. SPOSÓB TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ DZANIA I U YTKOWANIA 
Do czasu zmiany przeznaczenia terenu wynikaj cego z realizacji ustale  planu obszar u ytkowa  w sposób dotychczasowy. 

15. STAWKA PROCENTOWA 
30%

16. INNE USTALENIA PLANU 
16.1 Odleg o  planowanej zabudowy od drogi krajowej nr 22 winna wynosi  min.10m od kraw dzi jezdni lub min. 6m od linii 

rozgraniczaj cej pas drogowy, ponadto zabudowa powinna by  lokalizowana w oparciu o ocen  prognozowanego poziomu 
nat enia ha asu emitowanego przez ruch pojazdów poruszaj cych si  po drodze. 

Budynki z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi powinny by  wznoszone poza zasi giem zagro e  i uci liwo ci od 
drogi krajowej nr 22 okre lonych w przepisach odr bnych, przy czym dopuszcza si  wznoszenie budynków w tym zasi gu pod 
warunkiem zastosowania rodków technicznych zmniejszaj cych uci liwo ci poni ej poziomu dopuszczonego w przepisach 
szczegó owych. 

16.2 W przypadku zamierze  Inwestora lub jego nast pcy prawnego zlokalizowania obiektów przeznaczonych na pobyt ludzi w strefie 
uci liwo ci drogi krajowej, Zarz dca drogi nie b dzie ponosi  kosztów zwi zanych z budow  urz dze  zabezpieczaj cych przed 
ha asem i innymi uci liwo ciami wynikaj cymi z s siedztwa drogi krajowej. 

Rozdział IV
Stwierdzenie zgodności planu ze studium

§ 8

  Stwierdza się zgodność Miejscowego Planu Zago-
spodarowania Przestrzennego z polityką przestrzenną 
Gminy, określoną w Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tczew, zatwier-
dzonego Uchwałą Nr XXI/210/2000 Rady Gminy Tczew z 
dnia 28 grudnia 2000 r. zmienionego Uchwałami Rady 
Gminy Tczew Nr XXVII/440/2005 z dnia 25 lutego 2005 r., 
Nr XXVIII/447/2005 z dnia 30 marca 2005 r., XLVI/635/06 
z dnia 25 października 2006 r., Nr XIX/178/2008 z dnia 
04.06.2008 r.

Rozdział V
Załączniki do uchwały

§ 9

Integralną częścią uchwały są:
1) Rysunek planu nr 1 w skali 1:2000 – załącznik Nr 1 do 

niniejszej uchwały
2) Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w pla-

nie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 
należą do zadań własnych Gminy oraz zasadach ich 
inansowania – załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały

3) Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag – załącz-
nik Nr 3 do niniejszej uchwały

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§ 10

  Zobowiązuje się Wójta Gminy Tczew do:
1) Niezwłocznego przekazania niniejszej uchwały Wojewo-

dzie Pomorskiemu w celu ogłoszenia jej w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Pomorskiego.

2) Umieszczenia odpisu niniejszej uchwały na okres  
14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Tczew.

3) Publikacji niniejszej uchwały wraz z częścią graiczną 
na stronie internetowej Urzędu Gminy Tczew.

§ 11

  Zobowiązuje się Wójta Gminy Tczew do umożliwienia 
zainteresowanym osobom wglądu do dokumentów przed-
stawiających plan oraz wydawanie z tych dokumentów, 
na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów 
i wypisów z planu, na zasadach określonych w art. 30  
ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu prze-
strzennym.

§ 12

  Uchwała wchodzi w życie z upływem 30 dni od ogło-
szenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomor-
skiego za wyjątkiem § 10 ust. 1 i 2, które wchodzą w życie 
z dniem podjęcia uchwały.

 

Przewodniczący 
Rady Gminy

Krzysztof Jonaczyk

Poz. 3202



Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 166 — 12574 —

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXXIII/310/2009
Rady Gminy Tczew
z dnia 28 października 2009 r.

Poz. 3202



Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 166 — 12575 —

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXIII/310/2009
Rady Gminy Tczew
z dnia 28 października 2009 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w 
planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich 
inansowania do miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru na terenie wsi Gniszewo, 
gmina Tczew
Przedmiotem opracowania jest miejscowy plan zago-
spodarowania przestrzennego dla obszaru na terenie wsi 
Gniszewo, gmina Tczew
Finansowanie infrastruktury technicznej gmina realizuje 
w oparciu o każdorocznie uchwalony budżet obejmujący 
wysokość i przedmiot inansowania. Każdego roku gmi-

na występuje również o pozyskanie środków celowych 
(dotacje i inne fundusze związane z ochroną środowiska,  
w tym fundusze unijne.

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXXIII/310/2009
Rady Gminy Tczew
z dnia 28 października 2009 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesio-

nych do miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego dla obszaru na terenie wsi Gniszewo, gmina 
Tczew
W okresie wyłożenia projektu planu do publicznego 
wglądu i w okresie 14 dni po okresie wyłożenia do planu 
miejscowego nie wpłynęły uwagi, które byłyby nie-
uwzględnione przez Wójta Gminy.

Poz. 3202, 3203
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 UCHWAŁA Nr XXXIII/311/2009
Rady Gminy Tczew

 z dnia 28 października 2009 r.

 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu  
obrębu geodezyjnego Boroszewo, gmina Tczew.

  Na podstawie art. 20, w związku z art. 3, ust. 1, art. 15, 
art. 17, art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, (Dz. U.z 2003 r. nr 80 
poz. 717)1) Rada Gminy Tczew uchwala, co następuje:

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

  Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Boroszewo, 
gmina Tczew.

§ 2

  Plan obejmuje fragment obrębu geodezyjnego Boro-
szewo wyznaczony w Studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tczew w 
granicach określonych na rysunku planu, stanowiącym 
załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Przedmiotem planu jest ustalenie przeznaczenia tere-
nów na określone cele oraz ustalenie zasad ich zagospo-
darowania i zabudowy, przyjmujące ład przestrzenny i 
zrównoważony rozwój za podstawę tych ustaleń.

2. Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego składają się z:
1) części tekstowej ogólnej zawartej w Rozdziale II 

niniejszej uchwały – Ustalenia ogólne
2) części tekstowej szczegółowej zawartej w Rozdziale 

III niniejszej uchwały – Ustalenia szczegółowe
3) części graicznej w formie rysunku planu stanowią-

cego załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały – rysunek 
planu w skali 1:2000

3. Oznaczenia graficzne na rysunku planu stanowią 
integralną część planu w zakresie określonym jako 
ustalenia planu. Pozostałe oznaczenia mają charakter 
informacyjny.

Rozdział II
Ustalenia ogólne

§ 4

  Ustala się następujące deinicje użytych pojęć w usta-
leniach planu:

1) Strefa funkcyjna – fragment obszaru objętego 
granicami opracowania planu, ograniczony liniami 
rozgraniczającymi, charakteryzujący się określoną 
funkcją i jednolitymi zasadami zagospodarowania 
oraz oznaczony własnym symbolem literowo-cyfro-
wym.

2) Karta terenu – zapis słowny ustaleń szczegółowych 
planu dla jednej lub kilku terenów funkcyjnych.

3) Powierzchnia biologicznie czynna – część terenu 
działki lub strefy określona w %, pokryta roślinnością 
lub wodami powierzchniowymi

4) Linia zabudowy – linia oznaczona na rysunku planu, 
oznaczająca nieprzekraczalną linię lokalizacji ścian 
zewnętrznych budynków. Dopuszcza się wysunięcie 
przed linię zabudowy części budynku, takich jak: 
schody zewnętrzne, podesty, pochylnie, zejścia i 
zjazdy do piwnic i garaży wbudowanych, tarasy 
naziemne (niepodpiwniczone), zadaszenia nad wej-
ściem oraz balkony i wykusze wystające na max. 
1,5 m i o szerokości maks. 30% szerokości frontu 
budynku.

5) Powierzchnia zabudowy – maksymalna dopuszczal-
na wielkość powierzchni zabudowy określona w% 
wyrażająca stosunek powierzchni wszystkich budyn-
ków (mierzona po obrysie ścian zewnętrznych) zloka-
lizowanych na działce lub w obrębie strefy funkcyjnej 
do powierzchni tej działki lub strefy funkcyjnej.1) zmiany w ustawie: z 2004 r. Dz. U. Nr 6, poz, 41, Dz. U. Nr 141, 

poz. 1492 z 2005 r. Dz. U. Nr 113, poz. 954, Dz. U. Nr 130, poz. 
1087, z 2006 r. Dz. U. Nr 45, poz. 319, Dz. U. Nr 225, poz. 1635, 
z 2007 r. Dz. U. Nr 127, poz. 880.


