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ZAŁĄCZNIK Nr 2
do uchwały nr XXXV/346/2009 
Rady Miejskiej Władysławowa 
z dnia 1 lipca 2009 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesio-
nych do miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego WT-2 dla obszaru pomiędzy: Aleją Żeromskie-
go, ul. Harcerską, Drogą Chłapowską, do granicy obrębu 
Chłapowo położonego w miejscowości Władysławowo. 
  Projekt planu miejscowego wyłożony został do publicz-
nego wglądu w okresie: od 12 czerwca 2006 r. do 03 lipca 
2006 r. wówczas do projektu złożone zostały 3 uwagi, które 
zostały rozpatrzone przez Radę Miejską we Władysławo-
wie na sesji XLVII z dnia 11 października 2006 r. Wówczas 
Rada Miejska postanawiała odrzucić następujące uwagi 
jako nieuzasadnione:
1. Uwaga z dnia 19-06-2006 złożona przez Henryka Wa-

sielke dotycząca działki 14/1 o treści:
— zwiększenie obszaru zabudowy mieszkaniowo usłu-

gowej kosztem zieleni.
2. Uwaga z dnia 13-07-2006 złożona przez PRD Sp. z 0.0. 

Puck dotycząca działki 1/58, 1/53, 1/54, 1/52, 1/50, 1/51 
o treści:
— zwiększenie max wysokości budynków na 3 oraz 5 

kondygnacyjnych,
— zwiększenie powierzchni zabudowy do 35%,
— zwiększenie współczynnika intensywności zabudowy 

do 1,6,
— dopuszczenie zabudowy mieszkalnej wielorodzin-

nej.
3. Uwaga z dnia 13-07-2006 złożona przez PKO Bank Polski 

S.A. dotycząca działki 1/6, 1/16, 1/18, 1/14 o treści:
— zwiększenie powierzchni zabudowy do 30% i wskaź-

nika intensywności do 0,35,
— zmiana ustaleń dotyczących podziału nieruchomości 

pod zabudowę jednorodzinną,
— wprowadzenie możliwości zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej i wskaźnika intensywności 0,85.

ZAŁĄCZNIK Nr 3
do uchwały nr XXXV/346/2009 
Rady Miejskiej Władysławowa 
z dnia 1 lipca 2009 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w 
planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach 
ich finansowania do miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego WT-2 dla obszaru pomiędzy: 
Aleją Żeromskiego, ul. Harcerską, Drogą Chłapowską, do 
granicy obrębu Chłapowo położonego w miejscowości 
Władysławowo.
  Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. nr 80 poz. 717 z 2003 r. z późn. zmian.) art. 7 ust. 
1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r z późn. zmian.) 
i art. 111 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o 
fi nansach publicznych (Dz. U. nr 15, poz. 148 z 2003 r. z 
późn. zmian.) Rada Miejska we Władysławowie rozstrzyga 
co następuje;
1. Na obszarze objętym wyżej wymienionym miejscowym 

planem zagospodarowania przestrzennego przewiduje 
się inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej i 
drogowej, które należą do zadań własnych gminy;

2. Inwestycje wymienione w pkt 1 są zadaniem własnym 
gminy i będą realizowane;
— z budżetu gminy,
— przy współ fi nansowaniu ze środków NFOŚiGW i 

WFOŚiGW,
— przy współ fi nansowaniu z funduszy strukturalnych 

UE,
— w ramach partnerstwa PUBLICZNO-PRYWATNE-

GO,
— z innych źródeł.

3. Nie określa się harmonogramu realizacji wymienionych 
inwestycji.
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 UCHWAŁA Nr XXXIII/585/2009
Rady Miejskiej w Żukowie

 z dnia 3 lipca 2009 r.

 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr: 140/9, 140/10, 140/11, 
140/12 położonych we wsi Rębiechowo, gmina Żukowo, zatwierdzonego uchwałą Nr III/65/2002 Rady Miejskiej

 w Żukowie z dnia 12 grudnia 2002 r.

  Na podstawie: art. 20 w związku z art. 14 ust. 8, art. 15, 
art. 16 ust. 1, art. 17, art. 29 i art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.), 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 
2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 
164, poz. 1587) i art. 18, ust. 2, pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w 
Żukowie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zgodnie z uchwałą Nr XIX/322/2008 Rady Miejskiej 
w Żukowie z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie przystą-
pienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla działek nr: 
140/9, 140/10, 140/11, 140/12 położonych we wsi Rę-
biechowo, gmina Żukowo, zatwierdzonego uchwałą Nr 
III/65/2002 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 12 grudnia 
2002 r., po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami „Stu-
dium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Żukowo” uchwala się zmianę 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla działek nr: 140/9, 140/10, 140/11, 140/12 położonych 
we wsi Rębiechowo, gmina Żukowo, zatwierdzonego 
uchwałą Nr III/65/2002 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 
12 grudnia 2002 r. o powierzchni 0,43 ha.

2. Granice planu stanowią:
1) od północnego - wschodu – granicami działek o nr 

140/15, 140/19;
2) od południowego – wschodu – granicami działek o 

nr 140/13;
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3) od południowego – zachodu – droga 128/4;
4) od północnego – zachodu – granicami działek o nr 

140/8.

§ 2

1. Integralną częścią uchwały jest:
1) Załącznik nr 1 do uchwały zawierający rysunek planu 

w skali 1:1000;
2) Załącznik nr 2 do uchwały zawierający rozstrzygnięcie 

w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu planu;
3) Załącznik nr 3 do uchwały zawierający rozstrzygnięcie 

o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do 
zadań własnych gminy oraz zasadach ich fi nansowa-
nia, zgodnie z przepisami o fi nansach publicznych.

2. Część tekstowa uchwały składa się z następujących 
rozdziałów:
1) Rozdział 1 – Ustalenia dla terenów;
2) Rozdział 2 – Przepisy końcowe.

§ 3

  Na terenie objętym planem obowiązują następujące 
defi nicje terminów użytych w planie:
1. funkcje usługowe (usługi) – należy przez to rozumieć:

1) usługi publiczne jak: administracja publiczna, kultury, 
kultu religijnego, oświaty, opieki zdrowotnej, opieki 
społecznej i socjalnej, porządku publicznego, ochro-
ny przeciwpożarowej, rekreacji i kultury fi zycznej, 
sportu (za wyjątkiem sportu wyczynowego),

2) usługi komercyjne jak: handel, gastronomia, usługi 
turystyczne, świadczenia usług pocztowych lub 
telekomunikacyjnych, obsługa bankowa, usługi 
finansowe, działalność gospodarcza związana z 
wykonywaniem wolnych zawodów, usługi sportu i 
rekreacji oraz inna działalność usługowa na zbliżonej 
zasadzie do wymienionych powyżej,

3) rzemiosło o charakterze usługowym – jak np. szew-
stwo, krawiectwo, zakład naprawy sprzętu RTV, tapi-
cer, itp. oraz inna działalność usługowa na zbliżonej 
zasadzie do wymienionych powyżej, nie powodująca 
ponadnormatywnych zanieczyszczeń środowiska, jak 
również powstawania odorów i niezorganizowanej 
emisji zanieczyszczeń;
— dopuszcza się: mieszkania integralnie związane z 

prowadzoną działalnością gospodarczą;
2. nieprzekraczalna linia zabudowy – rozumie się przez 

to linię, poza którą wyklucza się lokalizację zewnętrz-
nej ściany budynku, zewnętrznej ściany budynku nie 
stanowią: w kondygnacji parteru: ganki wejściowe, 
wiatrołapy, schody i pochylnie wejściowe do budynku, 
w wyższych kondygnacjach – wykusze, loggie, balkony 
i inne podobne elementy bryły budynku;

3. miejsce postojowe – rozumie się przez to teren prze-
znaczony do postawienia samochodu, przy czym jako 
miejsce postojowe można zaliczyć miejsce w garażu 
oraz na podjeździe do budynku;

4. reklama – rozumie się przez to nośnik informacji 
wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z 
elementami konstrukcyjnymi zamocowania:
1) reklama wolnostojąca – należy przez to rozumieć 

obiekt budowlany przeznaczony do ekspozycji re-
klam, napisów i elementów dekoracyjnych, także 
obiekt budowlany sam będący reklamą,

2) reklama wbudowana– należy przez to rozumieć 
miejsce lub element, nieprzewidziany pierwotnie, 
umieszczony na obiekcie budowlanym, wykorzysty-
wany do ekspozycji reklam, napisów i elementów 
dekoracyjnych. Szyld o powierzchni do 0,3 m2nie 
jest reklamą wbudowaną;

5. powierzchnia zabudowy – należy przez to rozumieć 
sumę powierzchni zabudowy budynków i tymczaso-
wych obiektów budowlanych o terminie lokalizacji 
powyżej 120 dni zlokalizowanych na działce budowla-
nej;

6. wskaźnik powierzchni zabudowy: stosunek powierzchni 
zabudowy do powierzchni działki/terenu;

7. wysokość zabudowy – należy przez to rozumieć wyso-
kość budynku;

8. zagospodarowanie tymczasowe – należy przez to rozu-
mieć sposób wykorzystania i urządzenia terenu a także 
sposób użytkowania obiektu inny niż przeznaczenie 
terenu, dopuszczone na czas określony tj. do czasu ich 
zagospodarowania zgodnie z planem, zasady tymcza-
sowego zagospodarowania określają ustalenia planu.

§ 4

  Dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi w 
planie określa się:

1) przeznaczenie terenu;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-

go;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej;
5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych;
6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu;
7) granice i sposoby zagospodarowania terenów i 

obiektów podlegających ochronie, ustalonych na 
podstawie przepisów odrębnych;

8) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomo-
ści;

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu;

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy syste-
mów komunikacji;

11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy syste-
mów infrastruktury technicznej;

12) sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowa-
nia, urządzania i użytkowania terenów;

13) stawka procentowa służąca naliczaniu opłaty, o 
której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (tzw. „opłaty 
planistycznej”).

§ 5

  Rysunek planu stanowiący załącznik nr 1 do uchwały 
zawiera następujące oznaczenia:

1) granicę obszaru objętego opracowaniem miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu 
i różnych zasadach zagospodarowania;

3) oznaczenie terenów o różnym przeznaczeniu i róż-
nych zasadach zagospodarowania;

4) przeznaczenia terenu:
a) MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej wolnostojącej,
b) MU – tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej lub usługowej,
c) KDW – teren drogi wewnętrznej;

5) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: oznaczenie nieprzekra-
czalnej linii zabudowy.

Poz. 2435
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Rozdział 2
Ustalenia dla terenów

§ 6

 Ustalenia dla terenu 1.MU o pow. 0,200 ha
1. Przeznaczenie terenu: teren zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej lub usługowej:
1) dopuszcza się lokalizację samodzielnych funkcji 

usługowych w formie lokali wbudowanych lub jako 
budynków wolnostojących;

2) dopuszcza się lokalizację samodzielnie zabudowy 
mieszkaniowej w formie lokali wbudowanych lub 
jako budynków wolnostojących;

3) dopuszcza się zmianę granic funkcji terenu dla po-
trzeb infrastruktury uzbrojenia i dróg takich jak: stacje 
transformatorowe, przepompownie.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) obowiązuje wykończenie elewacji z materiałów o 

charakterze mineralnym lub naturalnym, np.: tynk, 
cegła, drewno, kamień, wyklucza się stosowanie 
jaskrawych kolorów;

2) obowiązuje ujednolicona kolorystyka pokrycia da-
chów ograniczona do tonacji naturalnej dachówki 
ceramicznej, czerwieni, brązów, szarości i czerni.

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: należy zapewnić spójny system gospo-
darki wodami gruntowymi i powierzchniowymi biorąc 
pod uwagę uwarunkowania terenów przyległych. W 
przypadku natrafi enia w trakcie realizacji robót budow-
lanych na istniejący drenaż należy go bezwzględnie 
zachować lub przełożyć zachowując spójność systemu 
drenażowego całego obszaru.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: na terenie objętym 
planem nie występują obiekty i obszary wpisane do 
rejestru zabytków.

5. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania prze-
strzeni publicznych: nie dotyczy.

6. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zago-
spodarowania terenu:
1) ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy, oznaczo-

ną na rysunku planu usytuowaną w odległości 6 m 
od linii rozgraniczających terenu oznaczonego jako 
3.KDW;

2) wskaźnik powierzchni zabudowy w stosunku do 
powierzchni działki lub terenu: nie więcej niż 0,4;

3) udział powierzchni terenu biologicznie czynnego: nie 
mniej niż 20%;

4) wysokość zabudowy: nie więcej niż 9m;
5) kształt dachu: dachy wielospadowe o kącie nachyle-

nia połaci 35˚-45˚;
6) powierzchnia działek nowowydzielanych: nie mniej-

sza niż 1000m2;
7) ilość kondygnacji: nie więcej niż 2 kondygnacje nad-

ziemne, w tym kondygnacja poddasza;
8) kształtowanie formy: wykończenie ścian z zasto-

sowaniem materiałów naturalnych w połączeniu z 
tynkiem; zakaz stosowania materiałów syntetycznych 
(np. siding);

9) zabudowa towarzysząca: dopuszcza się zabudowę 
gospodarczą:

  a) o powierzchni zabudowy nie więcej niż 50m2,
  b) o wysokości zabudowy nie więcej niż 5m.

7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów i obiek-
tów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie 
przepisów odrębnych:
1) na terenie objętym planem nie występują: tereny 

górnicze, obszary narażone na niebezpieczeństwo 

osuwania się mas ziemnych, nie występują również 
naturalne predyspozycje do występowania zjawisk 
osuwiskowych;

2) na terenie objętym planem nie występują obszary 
narażone na niebezpieczeństwo powodzi.

8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 
nie wyznacza się terenów objętych procedura scalania 
i podziału.

9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu:
1) na terenie objętym planem obowiązuje zakaz budowy 

lub rozbudowy obiektów handlowych w otoczeniu 
lotniska, które mogą stanowić źródło żerowania 
ptaków oraz hodowania ptaków mogących stanowić 
zagrożenie dla ruchu lotniczego;

2) obszar znajduje się w strefi e ograniczonego użytko-
wania spowodowanej powierzchniami ograniczają-
cymi wysokości zabudowy dla lotniska Gdańsk, dla 
której obowiązują maksymalne wysokości zabudowy 
do 180 m n.p.m;

3) teren znajduje się w zasięgu obszaru głównego 
zbiornika wód podziemnych GZWP 113 – Zbiornik 
Żukowski: należy zastosować rozwiązania technicz-
ne, technologiczne i organizacyjne gwarantujące 
zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem warstwy 
wodonośnej.

10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 
komunikacji:

1) dojazd z drogi gminnej oznaczonej jako 3.KD, tj. 
ul. Storczykowa;

2) obowiązuje zapewnienie miejsc postojowych w 
granicach własnych działek:
a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: 

2 stanowiska postojowe na 1 budynek mieszkal-
ny,

b) dla funkcji usługowych: 1 miejsce na 40m2 po-
wierzchni użytkowej obiektu i 1 miejsce postojowe 
dla 3 użytkowników (zatrudnionych).

11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 
infrastruktury technicznej:
1) zaopatrzenie w wodę: z istniejącego wodociągu 

wiejskiego;
2) odprowadzenie ścieków: do projektowanej wiejskiej 

sieci kanalizacji sanitarnej; dopuszcza się odprowa-
dzenie ścieków sanitarnych do zbiorników bezod-
pływowych z udokumentowaniem wywozu ścieków 
do oczyszczalni jako rozwiązanie tymczasowe do 
czasu wykonania kanalizacji sanitarnej. Z chwilą 
wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej należy 
je bezwzględnie zlikwidować, a obiekt podłączyć do 
sieci;

3) odprowadzenie ścieków deszczowych:
a) wody opadowe i roztopowe ujęte w szczelne, 

otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne: 
z powierzchni szczelnych terenów przemy-
słowych, składowych, baz transportowych, z 
terenów komunikacji drogowej, z powierzchni 
placów utwardzonych związanych z obsługą 
transportu oraz z terenów o innym użytkowaniu 
powodującym zanieczyszczenie wód opadowych 
- przed odprowadzeniem do gruntu i do wód po-
wierzchniowych wymagają oczyszczenia zgodnie 
z obowiązującymi przepisami;

b) wody opadowe lub roztopowe pochodzące z da-
chów oraz powierzchni innych niż powierzchnie, 
o których mowa w lit. a, mogą być wprowadzane 
do wód lub do ziemi bez oczyszczania,
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c) wody opadowe z terenów mieszkaniowych na-
leży zagospodarowywać w obrębie działek;

4) zaopatrzenie w ogrzewanie: z indywidualnych nie-
emisyjnych lub niskoemisyjnych źródeł ciepła;

5) zaopatrzenie w gaz: z istniejącego sieci gazociągo-
wej;

6) zaopatrzenie w energię: z istniejącej sieci energe-
tycznej;

7) utylizacja odpadów stałych: wywóz przez specja-
listyczne przedsiębiorstwa na wysypisko śmieci, z 
którego korzysta gmina.

12. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: obowiązuje zakaz 
lokalizacji zagospodarowania tymczasowego.

13. Stawka procentowa: ustala się stawkę procentową 
służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym w wysokości 30% dla całego terenu 
1.MU.

§ 7

 Ustalenia dla terenu 2.MN o pow. 0,200 ha
1. Przeznaczenie terenu: teren zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej wolnostojącej:
 dopuszcza się zmianę granic funkcji terenu dla potrzeb 

infrastruktury uzbrojenia i dróg takich jak stacje trans-
formatorowe, przepompownie.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) obowiązuje wykończenie elewacji z materiałów o 

charakterze mineralnym lub naturalnym, np.: tynk, 
cegła, drewno, kamień, wyklucza się stosowanie 
jaskrawych kolorów;

2) obowiązuje ujednolicona kolorystyka pokrycia da-
chów ograniczona do tonacji naturalnej dachówki 
ceramicznej, czerwieni, brązów, szarości i czerni.

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: należy zapewnić spójny system gospo-
darki wodami gruntowymi i powierzchniowymi biorąc 
pod uwagę uwarunkowania terenów przyległych. W 
przypadku natrafi enia w trakcie realizacji robót budow-
lanych na istniejący drenaż należy go bezwzględnie 
zachować lub przełożyć zachowując spójność systemu 
drenażowego całego obszaru.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: na terenie objętym 
planem nie występują obiekty i obszary wpisane do 
rejestru zabytków.

5. Ustalenia dotyczące przestrzeni publicznych: nie doty-
czy.

6. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształ-
towania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy, oznaczo-

ną na rysunku planu usytuowaną w odległości 6 m 
od linii rozgraniczających terenu oznaczonego jako 
3.KDW;

2) wskaźnik powierzchni zabudowy w stosunku do 
powierzchni działki lub terenu: nie więcej niż 0,3;

3) udział powierzchni terenu biologicznie czynnego: nie 
mniej niż 50%;

4) wysokość zabudowy: nie więcej niż 9m;
5) kształt dachu: dachy wielospadowe o kącie nachyle-

nia połaci 35˚-45˚;
6) powierzchnia działek nowowydzielanych: nie mniej-

sza niż 1000 m2;
7) ilość kondygnacji: nie więcej niż 2 kondygnacje nad-

ziemne, w tym kondygnacja poddasza;
8) kształtowanie formy: wykończenie ścian z zasto-

sowaniem materiałów naturalnych w połączeniu z 

tynkiem; zakaz stosowania materiałów syntetycznych 
(np. siding);

9) zabudowa towarzysząca: dopuszcza się zabudowę 
gospodarczą:

  a) o powierzchni zabudowy nie więcej niż 50m2,
  b) o wysokości zabudowy nie więcej niż 5m.

7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów i obiek-
tów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie 
przepisów odrębnych:
1) na terenie objętym planem nie występują: tereny 

górnicze, obszary narażone na niebezpieczeństwo 
osuwania się mas ziemnych, nie występują również 
naturalne predyspozycje do występowania zjawisk 
osuwiskowych;

2) na terenie objętym planem nie występują obszary 
narażone na niebezpieczeństwo powodzi.

8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 
nie wyznacza się terenów objętych procedura scalania 
i podziału.

9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu:
1) obszar znajduje się w strefi e ograniczonego użytko-

wania spowodowanej powierzchniami ograniczają-
cymi wysokości zabudowy dla lotniska Gdańsk, dla 
której obowiązują maksymalne wysokości zabudowy 
do 180 m n.p.m;

2) teren znajduje się w zasięgu obszaru głównego 
zbiornika wód podziemnych GZWP 113 – Zbiornik 
Żukowski: należy zastosować rozwiązania technicz-
ne, technologiczne i organizacyjne gwarantujące 
zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem warstwy 
wodonośnej.

10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 
komunikacji:
1) dojazd z drogi gminnej oznaczonej jako 3.KD, tj. ul. 

Storczykowa;
2) obowiązuje zapewnienie miejsc postojowych w gra-

nicach własnych działek: 2 stanowiska postojowe 
na 1 budynek mieszkalny.

11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 
infrastruktury technicznej:
1) zaopatrzenie w wodę: z istniejącego wodociągu 

wiejskiego;
2) odprowadzenie ścieków: do projektowanej wiejskiej 

sieci kanalizacji sanitarnej; dopuszcza się odprowa-
dzenie ścieków sanitarnych do zbiorników bezod-
pływowych z udokumentowaniem wywozu ścieków 
do oczyszczalni jako rozwiązanie tymczasowe do 
czasu wykonania kanalizacji sanitarnej. Z chwilą 
wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej należy 
je bezwzględnie zlikwidować, a obiekt podłączyć do 
sieci;

3) odprowadzenie ścieków deszczowych: wody opa-
dowe z terenów mieszkaniowych należy zagospo-
darowywać w obrębie działek;

4) zaopatrzenie w ogrzewanie: z indywidualnych nie-
emisyjnych lub niskoemisyjnych źródeł ciepła;

5) zaopatrzenie w gaz: z istniejącego sieci gazociągo-
wej;

6) zaopatrzenie w energię: z istniejącej sieci energe-
tycznej;

7) utylizacja odpadów stałych: wywóz przez specja-
listyczne przedsiębiorstwa na wysypisko śmieci, z 
którego korzysta gmina.

12. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: obowiązuje zakaz 
lokalizacji zagospodarowania tymczasowego.
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13. Stawka procentowa: ustalenie stawki procentowej 
służącej naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, nie ma zastosowania.

§ 8

 Ustalenia dla terenu 3.KDW o pow. 0,026 ha
1. Przeznaczenie terenu: teren drogi wewnętrznej, frag-

ment ul. Storczykowej.
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

nie dotyczy.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego: należy zapewnić spójny system gospo-
darki wodami gruntowymi i powierzchniowymi biorąc 
pod uwagę uwarunkowania terenów przyległych. W 
przypadku natrafi enia w trakcie realizacji robót budow-
lanych na istniejący drenaż należy go bezwzględnie 
zachować lub przełożyć zachowując spójność systemu 
drenażowego całego obszaru.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: na terenie objętym 
planem nie występują obiekty i obszary wpisane do 
rejestru zabytków.

5. Ustalenia dotyczące przestrzeni publicznych: dopuszcza 
się lokalizację obiektów i urządzeń oraz wydzielenie 
terenów o funkcji publicznej z zakresu infrastruktury 
technicznej.

6. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształ-
towania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) szerokość terenu w liniach rozgraniczających: 2 m, 

zgodnie z rysunkiem planu;
2) dopuszcza się urządzenie jako przestrzeń pieszo-

jezdny, bez wyodrębnienia jezdni i chodników;
3) dopuszcza się lokalizacje miejsc parkingowych.

7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów i obiek-
tów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie 
przepisów odrębnych:
1) na terenie objętym planem nie występują: tereny 

górnicze, obszary narażone na niebezpieczeństwo 
osuwania się mas ziemnych, nie występują również 
naturalne predyspozycje do występowania zjawisk 
osuwiskowych;

2) na terenie objętym planem nie występują obszary 
narażone na niebezpieczeństwo powodzi.

8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 
nie wyznacza się terenów objętych procedura scalania 
i podziału.

9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu:
1) zakaz zabudowy z wyjątkiem lokalizacji obiektów i 

urządzeń infrastruktury technicznej;
2) obszar znajduje się w strefi e ograniczonego użytko-

wania spowodowanej powierzchniami ograniczają-
cymi wysokości zabudowy dla lotniska Gdańsk, dla 
której obowiązują maksymalne wysokości zabudowy 
do 180 m n.p.m;

3) teren znajduje się w zasięgu obszaru głównego 
zbiornika wód podziemnych GZWP 113 – Zbiornik 
Żukowski: należy zastosować rozwiązania technicz-
ne, technologiczne i organizacyjne gwarantujące 

zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem warstwy 
wodonośnej.

10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 
komunikacji: droga 3.KD, tj. ul. Storczykowa jest po-
wiązana z układem dróg publicznych.

11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 
infrastruktury technicznej:
1) w obrębie linii rozgraniczających drogi dopuszcza 

się lokalizację wszelkich rodzajów infrastruktury 
technicznej;

2) przebieg i lokalizację sieci, obiektów i urządzeń 
inżynierskich należy uzgodnić z zarządcami lub 
właścicielami;

3) wody opadowe i roztopowe ujęte w szczelne, 
otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne: z 
powierzchni szczelnych terenów przemysłowych, 
składowych, baz transportowych, z terenów ko-
munikacji drogowej, z powierzchni placów utwar-
dzonych związanych z obsługą transportu oraz 
z terenów o innym użytkowaniu powodującym 
zanieczyszczenie wód opadowych- przed odpro-
wadzeniem do gruntu i do wód powierzchniowych 
wymagają oczyszczenia zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.

12. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: obowiązuje zakaz 
lokalizacji zagospodarowania tymczasowego.

13. Stawka procentowa: ustalenie stawki procentowej 
służącej naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, nie ma zastosowania.

Rozdział 2
Przepisy końcowe

§ 9

  Na obszarze objętym niniejszym miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego tracą moc przepisy 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla działek nr: 140/9, 140/10, 140/11, 140/12 położonych dla 
wsi Rębiechowo, gmina Żukowo, zatwierdzonego uchwałą 
Nr III/65/2002 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 12 grudnia 
2002 r. i opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Pomorskiego Nr 51 z dnia 11 kwietnia 2003, poz. 
777.

§ 10

1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi gminy 
Żukowo.

2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego oraz na stronie interneto-
wej gminy.

3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia 
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego.

 Przewodniczący
Rady Miejskiej w Żukowie

Wojciech Kankowski
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Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIII/585/2009
Rady Miejskiej w Żukowie
z dnia 3 lipca 2009 r.
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Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIII/585/2009
Rady Miejskiej w Żukowie
z dnia 3 lipca 2009 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego dla działek nr: 140/9, 140/10, 
140/11, 140/12 położonych we wsi Rębiechowo, gmina 
Żukowo, zatwierdzonego uchwałą Nr III/65/2002 Rady 
Miejskiej w Żukowie z dnia 12 grudnia 2002 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE O SPO-
SOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU PLANU
  Uchwałą Nr XIX/322/2008 Rady Miejskiej w Żukowie z 
dnia 30 maja 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporzą-
dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla działek nr: 140/9, 140/10, 140/11, 140/12 
położonych we wsi Rębiechowo, gmina Żukowo, zatwier-
dzonego uchwałą Nr III/65/2002 Rady Miejskiej w Żukowie 
z dnia 12 grudnia 2002 r. Projekt planu został wyłożony do 
publicznego wglądu (wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko) w dniach od 25.05.2009 r. do 14.06.2009 r.
  Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
z 2003 r Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) każdy, kto kwestionuje 
ustalenia przyjęte w projekcie planu może wnieść uwagi 
w terminie 14 dni od daty zakończenia wyłożenia projektu 
planu do publicznego wglądu, tj. do dnia 28.06.2009 r.
  Na podstawie art. 17 pkt 10, 11, 12, 13 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) 
Burmistrz Gminy Żukowo rozpatruje uwagi wniesione do 
projektu planu i rozstrzyga o sposobie ich uwzględnienia 
w projekcie planu.
  Na podstawie art. 17 pkt 14 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) Burmistrz 
Gminy Żukowo przedstawia Radzie Miejskiej projekt planu 
wraz z listą nieuwzględnionych uwag. Na podstawie art. 
20 ust. 1 Rada Miejska rozstrzyga o sposobie rozpatrzenia 
uwag do planu.
  Do dnia 28.06.2009 r. nie zgłoszono żadnych uwag do 
projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego zmiany miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego dla działek nr: 140/9, 140/10, 140/11, 
140/12 położonych we wsi Rębiechowo, gmina Żukowo, 
zatwierdzonego uchwałą Nr III/65/2002 Rady Miejskiej w 
Żukowie z dnia 12 grudnia 2002 r.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXIII/585/2009
Rady Miejskiej w Żukowie
z dnia 3 lipca 2009 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego dla działek nr: 140/9, 140/10, 
140/11, 140/12 położonych we wsi Rębiechowo, gmina 
Żukowo, zatwierdzonego uchwałą Nr III/65/2002 Rady 
Miejskiej w Żukowie z dnia 12 grudnia 2002 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISA-
NYCH W PLANIE, INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUK-
TURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁAS-
NYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA.
  Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zm.), art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 
ustawy z dnia 8 marca 1999 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 111 

ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o fi nansach 
publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.) Rada 
Miejska w Żukowie rozstrzyga, co następuje:
I. Zadania własne gminy
 Do zadań własnych gminy z zakresu infrastruktury tech-

nicznej, fi nansowanych z udziałem środków z budżetu 
gminy zalicza się:
— budowę dróg gminnych wraz z ich oświetleniem,
— budowę wodociągów i urządzeń wodociągowych,
— budowę kanalizacji sanitarnej z urządzeniami,
— budowę kanalizacji deszczowej z urządzeniami,

 Przepisom o finansach publicznych podlegają in-
westycje, które realizowane są z udziałem środków 
publicznych zdefi niowanych w § 3 ustawy o fi nansach 
publicznych oraz środków pochodzących z funduszy 
strukturalnych UE (art. 110 ust. 1 pkt 1)

 Pozostałe zadania własne gminy z zakresu infrastruktury 
technicznej, określone w art. 7 ust. 1 ustawy o samo-
rządzie gminnym, jak
1) zaopatrzenie w energię elektryczną,
2) zaopatrzenie w energię cieplną,
3) zaopatrzenie w gaz,

 podlegają dodatkowo regulacjom ustawy Prawo 
energetyczne. Zaopatrzenie w te media realizują 
przedsiębiorstwa energetyczne. Inwestycje z zakresu 
zaopatrzenia nie są fi nansowane z udziałem środków z 
budżetu gminy. Wskazane w ustawie Prawo energetycz-
ne zadania własne gminy, fi nansowane z jej budżetu, 
obejmują wykonanie oświetlenia dróg, tych, których 
gmina jest zarządcą - czyli dróg gminnych.

II. Budowa dróg
 Obszar, dla którego sporządza się miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego nie obejmuje dróg 
gminnych.

III. Uzbrojenie terenu
1. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 

zaopatrzenia w wodę
 Obszar w granicach planu jest uzbrojony w sieć wodo-

ciągową, będącą częścią gminnego systemu zaopatrze-
nia w wodę. Dla pokrycia zapotrzebowania w wodę dla 
części obszaru objętego planem ustala się zaopatrzenie 
w wodę z istniejącego wodociągu wiejskiego.

2. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
kanalizacji sanitarnej

 Dla obszaru położonego w granicach planu będą 
obowiązywały zasady modernizacji, rozbudowy i bu-
dowy systemu kanalizacji sanitarnej: do projektowanej 
wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej; dopuszcza się 
odprowadzenie ścieków sanitarnych do zbiorników 
bezodpływowych z udokumentowaniem wywozu 
ścieków do oczyszczalni jako rozwiązanie tymczasowe 
do czasu wykonania kanalizacji sanitarnej. Z chwilą 
wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej należy 
je bezwzględnie zlikwidować, a obiekt podłączyć do 
sieci.

3. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
kanalizacji deszczowej

 Na terenie objętym planem nie ma kanalizacji desz-
czowej. Ustala się następujące zasady modernizacji, 
rozbudowy i budowy systemu kanalizacji deszczowej:
a) wody opadowe i roztopowe ujęte w szczelne, otwarte 

lub zamknięte systemy kanalizacyjne: z powierzchni 
szczelnych terenów przemysłowych, składowych, 
baz transportowych, z terenów komunikacji drogo-
wej, z powierzchni placów utwardzonych związa-
nych z obsługą transportu oraz z terenów o innym 
użytkowaniu powodującym zanieczyszczenie wód 
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opadowych- przed odprowadzeniem do gruntu i 
do wód powierzchniowych wymagają oczyszczenia 
zgodnie z obowiązującymi przepisami;

b) wody opadowe lub roztopowe pochodzące z dachów 
oraz powierzchni innych niż powierzchnie, o których 
mowa w lit. a, mogą być wprowadzane do wód lub 
do ziemi bez oczyszczania,

c) wody opadowe z terenów mieszkaniowych należy 
zagospodarowywać w obrębie działek;.

V. Zasady realizacji inwestycji
 Inwestycją, która będzie realizowana przez gminę Żuko-

wo na obszarze objętym planem, jest budowa systemu 
odprowadzania ścieków. Wyposażenie tego obszaru 
w sieć kanalizacji sanitarnej będzie skoordynowane z 
realizacji modernizacji oraz rozbudowy sieci drogowej 
i infrastruktury technicznej na sąsiednich terenach, 
znajdujących się poza obszarem objętym planem.

VI. Źródła fi nansowania inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej

1. Źródła fi nansowania będą stanowić: środki pochodzące 
z budżetu Gminy (środki własne), środki pomocowe, 
partycypacja inwestorów w kosztach budowy. Będzie to 
realizowane za pomocą montaży fi nansowych, ogólnie 
przyjętej metody konstruowania budżetu projektów.

 Warunkiem pozyskania środków pomocowych jest 
uzyskanie spójności celów strategicznych i realizujących 
je programów rozwojowych z Narodowym Planem 
Rozwoju.

2. Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej dla terenu objętego planem miejscowym:

1) Opracowanie planu fi nansowego zapewniającego 
realizację inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej i budowy obiektu związanego z edukacją 
publiczną dla terenu objętego planem, stanowiącego 
podstawę konstruowania budżetów rocznych.

2) Wynegocjowanie i zawarcie z partnerami publicz-
nymi i prywatnymi umów na współfi nansowanie 
zapisanych w planie finansowym przedsięwzięć 
będących podstawą budowy montaży fi nansowych 
niezbędnych do realizacji inwestycji.

3) Zapewnienie fi nansowania programów lokalnych, 
w takim stopniu, aby gmina posiadała udział własny 
niezbędny do ubiegania się o środki pomocowe.

4) Wsparcie fi nansów gminy środkami zewnętrznymi 
(kredytami, pożyczkami, dotacjami, emisją obligacji), 
w celu zapewnienia środków na szczególnie kosztow-
ne w realizacji projekty, np. w zakresie infrastruktury 
technicznej i drogownictwa oraz inwestycji związa-
nych z edukacją publiczną.

VII. Zasady prowadzenia polityki fi nansowej
1. Konstruowanie rocznych budżetów odbywać się będzie 

w kontekście polityki fi nansowej gminy, nastawionej na 
realizację inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej 
dla terenu objętego planem.

2. Źródła finansowe związane z korzyściami opraco-
wanego miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, które mają związek z bezpośrednim 
zaangażowaniem funduszy komunalnych przeznaczone 
zostaną w rozwój przestrzenny i infrastrukturalny (renty 
planistycznej, opłat adiacenckich itp.). Opłaty z tytułu 
renty planistycznej oraz opłaty adiacenckie winny być 
ściągane w każdym przypadku.
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 UCHWAŁA Nr XXVII/192/09
Rady Gminy w Lipnicy
 z dnia 5 lutego 2009 r.

 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu rekreacji indywidualnej LETNISKO BOROWY MŁYN.

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmia-nami: 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, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, 
poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; 
z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, 
poz. 327, Nr 138, poz. 97A, Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. 
Nr 180, poz. 1111, Nr 223,poz. 1458) i 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, Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. 
Nr 127, poz. 880 oraz z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, 
poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413) oraz na podstawie uchwały 
nr IV/19/07 Rady Gminy w Lipnicy z dnia 19 stycznia 2007 
r. w sprawie przystąpienie do sporządzenia miejscowego 
planu zagospoda-rowania przestrzennego terenu przezna-
czonego pod zabudowę budownictwa letniskowego Rada 

Gminy w Lipnicy po stwierdzeniu zgodności z postanowie-
niami studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego gminy Lipnica, przyjętego uchwałą 
nr XXIII/188/05 Rady Gminy w Lipnicy z dnia 29 kwietnia 
2005 r. uchwala, co następuje:

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1

  Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego terenu rekreacji indywidualnej, zwany dalej 
“planem”, dla obszaru, którego granice oznaczone są na 
rysunku planu.

§ 2

1. Celem planu jest umożliwienie wykorzystania na cele 
rekreacyjne, z zabudową o charakterze letniskowym, 
wydzielonych w tym celu działek, w obszarze rozwoju 
funkcji rekreacyjnej, związanej z Jeziorem Gwiazdy, z 
zachowaniem zasad ochrony walorów przyrodniczych 
i krajobrazowych obszaru.


