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UCHWAŁA Nr XXV/228

Rady Gminy Luzino

z dnia 5 grudnia 2008 r.

w sprawie Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zmiany sposobu ucytkowania 

gazoci>gu Wredniego ciWnienia DN 100 na gazoci>g wysokiego ciWnienia przebiegaj>cego przez  teren działek nr: 

1438 w obrCbie geodezyjnym Luzino, 164, 285/4, 286/2 i 91/2 w obrCbie geodezyjnym Zelewo, 561, 130, 128, 71, 64, 

63 i 711 w obrCbie geodezyjnym KCbłowo, gmina Luzino.

  Na podstawie art. 20 w zwi>zku 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 przestrzennym (Dz. 

U. Nr 80, poz. 717, z póan. zm.), rozporz>dzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaga-

nego zakresu projektu miejscowego 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 samorz>dzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z póan. zm.), 

Rada Gminy Luzino uchwala co nastCpuje:

§ 1

  Uchwala siC:

1. Po stwierdzeniu zgodnoWci z ustaleniami „Studium uwa-

runkowaM i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Luzino”,

2. Po rozstrzygniCciu uwag, które wpłynCły do projektu pla-

nu,

3. Po rozstrzygniCciu dotycz>cym zasad fi nansowania zapi-

sanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury tech-

nicznej, które nalec> do zadaM własnych gminy, uchwala 

siC:

 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla 

zmiany sposobu ucytkowania gazoci>gu Wredniego ciWnie-

nia DN 100 na gazoci>g wysokiego ciWnienia przebiegaj>-

cego przez teren działek nr: 1438 w obrCbie geodezyjnym 

Luzino, 164, 285/4, 286/2 i 91/2 w obrCbie geodezyjnym 

Zelewo, 561, 130, 128, 71, 64, 63 i 711 w obrCbie geo-

dezyjnym KCbłowo, gmina Luzino, zwany dalej „planem”, 

którego granice zostały okreWlone na mapach stanowi>cych 

zał>czniki nr 1 – 6 do niniejszej uchwały.

§ 2

  Celem wprowadzenia regulacji zawartych w planie jest 

stworzenie warunków dla realizacji i funkcjonowania gazoci>gu 

wysokiego ciWnienia.

§ 3

1. Przedmiotem ustaleM planu jest pas przebiegu i strefy kon-

trolowanej projektowanego gazoci>gu wysokiego ciWnienia 

obejmuj>cy tereny rolnicze i leWne, w tym obszar, na który 

wymagane jest uzyskanie zgody na wył>czenie gruntów 

leWnych z ucytkowania leWnego.

2. Dla obszaru planu w § 5 ustala siC przeznaczenie terenów 

wydzielonych liniami rozgraniczaj>cymi, a w § 6 ustala siC 

ograniczenie sposobów ucytkowania tych terenów.

§ 4

  Na rysunkach planu nr 1-5 nastCpuj>ce oznaczenia gra-

fi czne stanowi> ustalenia planu:

1) granice obszaru objCtego planem,

2) linie rozgraniczaj>ce tereny o rócnym przeznaczeniu lub 

rócnych zasadach zagospodarowania,

3) oznaczenia identyfi kacyjne cyfrowe i literowe terenów o 

rócnym przeznaczeniu.

§ 5

  Ustala siC podstawowe przeznaczenie terenów wydzie-

lonych liniami rozgraniczaj>cymi i oznaczonych na rysunku 

planu nastCpuj>cymi symbolami literowo-cyfrowymi:

1. 1/01 G, 2/01 G, 3/01 G, 3/02 G, 4/01 G, 5/02 G, 5/03 G, 

5/04 G – tereny przebiegu gazoci>gu ze stref> kontro-

lowan>,

2. 2/01 R, 5/01 R, 5/05 R – tereny rolnicze

3. 4/02 N – nieucytki

4. ZZ – obszar bezpoWredniego zagrocenia powodzi>.

§ 6

  Ustala siC nastCpuj>ce warunki ucytkowania i zagospoda-

rowania terenów połoconych w obszarze planu:

1. Ustalenia dotycz>ce trasy przebiegu gazoci>gu:

1) ustala siC trasC przebiegu gazoci>gu wysokiego ciWnie-

nia przez teren działek nr: 1438 w obrCbie geodezyjnym 

Luzino, 164, 285/4, 286/2 i 91/2 w obrCbie geodezyjnym 

Zelewo, 561, 130, 128, 71, 64, 63 i 711 w obrCbie geo-

dezyjnym KCbłowo, gmina Luzino.

2) na terenach przebiegu gazoci>gu ze stref> kontrolowa-

n>: 1/01 G, 2/01 G, 3/01 G, 3/02 G, 4/01 G, 5/02 G, 5/03 

G, 5/04 G ustala siC strefC kontrolowan> o szerokoWci 

4m (po 2m od osi gazoci>gu) przeznaczon> do wyle-

sienia. Nie nalecy wznosić na ich obszarze budynków, 

urz>dzeM stałych składów i magazynów, sadzić drzew 

oraz nie powinna być podejmowana cadna działalnoWć 
mog>ca zagrozić trwałoWci gazoci>gu podczas jego 

eksploatacji.

3)   Dopuszcza siC, za zgod> operatora sieci gazowej, 

urz>dzanie parkingów nad gazoci>giem, na terenach 

rolniczych 2/01 R, 5/01 R, 5/05 R i nieucytkach 4/02 

N ustala siC strefC kontrolowan> o szerokoWci 4m, na 

terenie której obowi>zuj> przepisy odrCbne.

2. Warunki wynikaj>ce z ochrony Wrodowiska przyrodnicze-

go:

1) Ze wzglCdu na potrzebC ochrony terenów przyległych 

do placu budowy przed negatywnymi oddziaływaniami 

nalecy:

a) ograniczyć czas prowadzenia robót ziemnych i prze-

prowadzić natychmiastow> rekultywacjC terenu po 

umieszczeniu gazoci>gu w wykopie,

b) przed przyst>pieniem do wykonania wykopów zdj>ć 
wierzchni> warstwC gleby (humusu) i wykorzystać do 

rekultywacji terenu,

c) w bezpoWrednim s>siedztwie drzew prace ziemne 

prowadzić rCcznie z maksymalnym ograniczeniem 

ucycia sprzCtu mechanicznego,

d) prace ziemne prowadzić w odległoWci nie mniejszej 

nic 2m od pnia drzewa.

e) nalecy stosować takie rozwi>zania techniczne, 

technologiczne i organizacyjne, aby na analizowa-

nym terenie, a takce na terenach przyległych nie 

naruszyć stosunków wodnych oraz zagwarantować 
bezpieczeMstwo przeciwpowodziowe,
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f)  nalecy ograniczyć wycinkC drzew na terenach leWnych 

oraz przekształcenie terenów leWnych do niezbCdne-

go minimum,

g) na granicach funkcji chronionych musza być spełnio-

ne wszystkie okreWlone przepisami normy.

2) Formy ochrony przyrody:

a) tereny oznaczone na zał>cznikach grafi cznych 1 

– 5 do niniejszej uchwały, połocone s> w granicach 

Obszaru Chronionego Krajobrazu Pradoliny rzeki 

Redy – Łeby. Wszelkie działania podejmowane na 

tym obszarze powinny być zgodne z obowi>zuj>cymi 

przepisami,

b) tereny oznaczone na zał>cznikach grafi cznych 2 

– 5 do niniejszej uchwały, połocone s> w granicach 

obszaru bezpoWredniego zagrocenia powodzi> (ZZ) 

od rzeki Redy.

  Zagospodarowanie obszarów bezpoWredniego zagro-

cenia powodzi> podlega ograniczeniom wynikaj>cym 

z przepisów szczególnych ustawy Prawo Wodne,

c) tereny oznaczone na zał>cznikach graficznych 

2 – 5 do niniejszej uchwały, połocone s> w grani-

cach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nu-

mer 110. Na terenach tych obowi>zuj> wymagania 

w zakresie ochrony Wrodowiska stawiane obszarom 

ochronnym GWZP (GWZP nr 110), nalecy stosować 
rozwi>zania techniczne i organizacyjne gwarantuj>ce 

zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem warstwy 

wodonoWnej.

3. Warunki wynikaj>ce z ochrony Wrodowiska kulturowego: 

nie dotyczy

4. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: nie doty-

czy

5. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-

gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów: nie 

dotyczy

6. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomoWci: nie 

ustala siC
7. Zasady dotycz>ce systemów komunikacji: dostCpnoWć 

komunikacyjna z istniej>cych dróg leWnych i publicznych 

poza terenem planu

8. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania te-

renu: nie ustala siC
9. Ustalenia dotycz>ce obszarów rehabilitacji istniej>cej 

zabudowy i infrastruktury technicznej, wymagaj>cych 

przekształceM lub rekultywacji: nie dotyczy

§ 7

  Zał>cznikami do niniejszej uchwały, stanowi>cymi jej inte-

gralne czCWci s>:

1) czCWć grafi czna – rysunki miejscowego planu zagospo-

darowania przestrzennego w skali 1:1000 stanowi>ce 

zał>czniki nr 1-5,

2) wyrys ze „Studium uwarunkowaM i kierunków zagospo-

darowania przestrzennego gminy Luzino” stanowi>cy 

zał>cznik nr 6,

3) rozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag do pro-

jektu planu stanowi>ce zał>cznik nr 7,

4) rozstrzygniCcie o sposobie realizacji, zapisanych 

w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które nalec> do zadaM własnych gminy oraz zasadach 

ich fi nansowania stanowi>ce zał>cznik nr 8.

§ 8

  Ustala siC stawkC procentow> słuc>c> naliczeniu opłaty 

w zwi>zku ze wzrostem wartoWci nieruchomoWci po uchwa-

leniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

w wysokoWci 0%.

§ 9

  Zobowi>zuje siC Wójta Gminy Luzino do:

1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej 

uchwały wraz z dokumentacj> planistyczn> w celu oceny 

jej zgodnoWci z prawem,

2) publikacji niniejszej uchwały na stronie internetowej gminy 

Luzino,

3) umocliwienia zainteresowanym osobom wgl>du do doku-

mentów przedstawiaj>cych plan i wydawania na wniosek 

zainteresowanych wypisów i wyrysów na zasadach okre-

Wlonych w art. 30 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospoda-

rowaniu przestrzennym.

§ 10

  Uchwała wchodzi w cycie z upływem 30 dni od ogłosze-

nia jej w Dzienniku UrzCdowym Województwa Pomorskiego 

z wyj>tkiem § 9, który wchodzi w cycie z dniem podjCcia 

uchwały.

Przewodnicz>cy

Rady Gminy Luzino

Waldemar Kunz
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Zał>cznik nr 1

do Uchwały Nr XXV/228/2008

Rady Gminy Luzino 

z dnia 5 grudnia 2008 r.

Poz. 678
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Zał>cznik nr 2

do Uchwały Nr XXV/228/2008

Rady Gminy Luzino 

z dnia 5 grudnia 2008 r.

Poz. 678
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Zał>cznik nr 3

do Uchwały Nr XXV/228/2008

Rady Gminy Luzino 

z dnia 5 grudnia 2008 r.

Poz. 678
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Zał>cznik nr 4

do Uchwały Nr XXV/228/2008

Rady Gminy Luzino 

z dnia 5 grudnia 2008 r.

Poz. 678
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Zał>cznik nr 5

do Uchwały Nr XXV/228/2008

Rady Gminy Luzino 

z dnia 5 grudnia 2008 r.

Poz. 678
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Zał>cznik nr 6

do Uchwały Nr XXV/228/2008

Rady Gminy Luzino 

z dnia 5 grudnia 2008 r.

Poz. 678
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Zał>cznik nr 7

do Uchwały Nr XXV/228/2008

Rady Gminy Luzino 

z dnia 5 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla zmiany sposobu ucytkowania gazoci>gu 

Wredniego ciWnienia DN 100 na gazoci>g wysokiego ciWnie-

nia przebiegaj>cego przez teren działek nr: 1438 w obrCbie 

geodezyjnym Luzino, 164, 285/4, 286/2 i 91/2 w obrCbie geo-

dezyjnym Zelewo, 561, 130, 128, 71, 64, 63 i 711 w obrCbie 

geodezyjnym KCbłowo, gmina Luzino.

RozstrzygniCcia o sposobie rozpatrzenia uwag do pro-

jektu planu

Do projektu planu nie wpłynCły uwagi w trybie art. 17 pkt 

11 i art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 

póan. zmianami).

Zał>cznik nr 8

do Uchwały Nr XXV/228/2008

Rady Gminy Luzino 

z dnia 5 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla zmiany sposobu ucytkowania gazoci>gu 

Wredniego ciWnienia DN 100 na gazoci>g wysokiego ciWnie-

nia przebiegaj>cego przez teren działek nr: 1438 w obrCbie 

geodezyjnym Luzino, 164, 285/4, 286/2 i 91/2 w obrCbie geo-

dezyjnym Zelewo, 561, 130, 128, 71, 64, 63 i 711 w obrCbie 

geodezyjnym KCbłowo, gmina Luzino.

RozstrzygniCcia o sposobie realizacji zapisanych 

w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które nalec> do zadaM własnych gminy oraz zasadach 

ich fi nansowania.

Uchwalenie w/w mpzp nie wi>ce siC z koniecznoWci> realizacji 

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej nalec>cych do 

zadaM własnych gminy. 
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UCHWAŁA Nr XX/190/2008

Rady Gminy Zblewo

z dnia 6 listopada 2008 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Pinczyn, 

działka nr 639, gmina Zblewo.

  Na podstawie art. 20, w zwi>zku 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 z póan. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5, 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.), na wniosek Wójta 

Gminy Zblewo, Rada Gminy Zblewo uchwala, co nastCpuje:

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

  Uchwala siC zmianC miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla fragmentu wsi Pinczyn, działka nr 639, 

gmina Zblewo.

§ 2

  Zmiana planu obejmuje fragment wsi Pinczyn, działka 

nr 639, w granicach okreWlonych na rysunku planu stanowi>-

cym zał>cznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Przedmiotem planu jest ustalenie przeznaczenia terenów 

na okreWlone cele oraz ustalenie zasad ich zagospodaro-

wania i zabudowy, przyjmuj>ce ład przestrzenny i zrówno-

wacony rozwój za podstawC tych ustaleM.

2. Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego składaj> siC z:

1) czCWci tekstowej ogólnej zawartej w Rozdziale II niniej-

szej uchwały – Ustalenia ogólne

2) czCWci tekstowej szczegółowej zawartej w Rozdziale III 

niniejszej uchwały – Ustalenia szczegółowe

3) czCWci grafi cznej w formie rysunku planu stanowi>cego 

zał>cznik Nr 1 do niniejszej uchwały – rysunek planu w 

skali 1:1000

3. Oznaczenia grafi czne na rysunku planu stanowi> integraln> 

czCWć planu w zakresie okreWlonym jako ustalenia planu. 

Pozostałe oznaczenia maj> charakter informacyjny.

Rozdział II
Ustalenia ogólne

§ 4

  Ustala siC nastCpuj>ce defi nicje ucytych pojCć w ustale-

niach planu:

1) Strefa funkcyjna – fragment obszaru objCtego granicami 

opracowania planu, ograniczony liniami rozgraniczaj>cy-

mi, charakteryzuj>cy siC okreWlon> funkcj> i jednolitymi 

zasadami zagospodarowania oraz oznaczony własnym 

symbolem literowo-cyfrowym.

2) Karta terenu – zapis słowny ustaleM szczegółowych 

planu dla jednej lub kilku stref funkcyjnych

3) Powierzchnia biologicznie czynna – czCWć terenu działki 

lub strefy okreWlona w %, pokryta roWlinnoWci> lub wo-

dami powierzchniowymi

4) Linia zabudowy – linia oznaczona na rysunku planu, 

oznaczaj>ca nieprzekraczaln> liniC lokalizacji Wcian 

zewnCtrznych budynków. Linie te nie dotycz> wykuszy, 

balkonów, ryzalitów, schodów wejWciowych, podestów 

itp., które mog> być wysuniCte przed liniC zabudowy do 

1,5 m, chyba ce ustalenia szczegółowe planu stanowi> 

inaczej.

5) Powierzchnia zabudowy – maksymalna dopuszczalna 

wielkoWć powierzchni zabudowy okreWlona w % wyraca-

j>ca stosunek powierzchni wszystkich budynków (mie-

rzona po obrysie Wcian zewnCtrznych) zlokalizowanych 

na działce lub w obrCbie strefy funkcyjnej do powierzchni 

tej działki lub strefy funkcyjnej.

6) WysokoWć zabudowy – dopuszczalna lub obowi>zuj>ca 

wysokoWć zabudowy budynku mierzona od powierzchni 
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