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   Załącznik nr 2
   do uchwały nr XXXII/278/2010
   Rady Gminy Chmielno

     z dnia 9 listopada 2010 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wnie-
sionych do miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla obszaru obejmującego część obrębu 
Zawory

Do projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wpłynęła uwaga Invest JWK Manage-
ment Sp. z o.o., Spółka Komandytowo Akcyjna, ul. Koło-
brzeska 41c, 80-391 Gdańsk, właścicieli działki nr 9/1, 10/1 
oraz 17/1 (w treści uwagi omyłkowo wpisano nr działki 
jako „7/1”), dotycząca przeznaczenie terenu pod „teren 
zabudowy usługowej dla turystyki”. Większość obszaru 
dz.nr 9/1 przeznaczona jest w planie pod teren zabudo-
wy usługowej z zakresu turystyki. Uwaga częściowo nie 
została uwzględniona – obszar działek nr 10/1 i 17/1 poło-
żony jest w strefie bezpośredniego zagrożenia powo-
dzią i zgodnie z uzgodnieniami Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej – pisma nr ZU-sz-MP/395/09/PP6680/
PW2772 z 08.06.2009r. oraz nr ZU-sz-MP/917/09/PP15066/
PW5935 z 23.11.2009 r., został w planie oznaczony jako  
„2.ZZ – obszar bezpośredniego zagrożenia powodzią od 
rzeki Raduni”.

   Załącznik nr 3
   do uchwały nr XXXII/278/2010
   Rady Gminy Chmielno

     z dnia 9 listopada 2010 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 zagospo-
darowania przestrzennego dla obszaru obejmującego 
część obrębu Zawory Przedmiotem opracowania jest 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla 
obszaru obejmującego część obrębu Zawory. Inwestycja-
mi z  zakresu infrastruktury technicznej, należącymi do 
zadań własnych gminy, jest budowa sieci wodociągowej 
i sieci kanalizacji sanitarnej. Finansowanie infrastruktury 
technicznej gmina realizuje w oparciu o każdorocznie 
uchwalony budżet obejmujący wysokość i przedmiot 
finansowania. Każdego roku gmina występuje również 
o pozyskanie środków celowych (dotacje i inne fundu-
sze związane z ochroną środowiska, w tym fundusze 
unijne).
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 UCHWAŁA Nr III/8/10
Rady Gminy Choczewo

 z dnia 22 grudnia 2010 r.

 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 346/2 we wsi Cieko-
cinko w gminie Choczewo

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, 
Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 
1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2008 
r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, 
Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 
474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, 
Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043, Nr 157, poz. 1241, 
z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, 
poz. 675) oraz art. 18, ust. 2, pkt 5 i art. 40, ust. 1 ustawy 
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 
z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,  
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 
1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 z 2004r. 
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, 
z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006r. Nr 
17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 z 2007r. Nr 48, poz. 327, 
Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 
1111, oraz z 2009r. Nr 223, poz. 1458, Nr 52, poz. 420)
Rada Gminy Choczewo uchwala, co następuje:

§ 1

Po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami „Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Choczewo” uchwala się miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 
346/2 we wsi Ciekocinko w gminie Choczewo, zwany 
dalej „planem”, obejmujący obszar o powierzchni 4,5ha, 
którego granice określa rysunek planu.

§ 2

Wyjaśnienie pojęć użytych w niniejszym planie:
1) teren – obszar wydzielony liniami rozgraniczającymi 

o jednakowych zasadach zagospodarowania, 
którego przeznaczenie zostało określone w § 3 oraz 
karcie terenu, przeznaczony także pod zieleń, ciągi 
komunikacyjne, miejsca postojowe, sieci i urządzenia 
infrastruktury technicznej (w tym urządzenia sieciowe 
oraz obsługujące je obiekty budowlane);

2) intensywność zabudowy – stosunek powierzchni 
całkowitej wszystkich kondygnacji nadziemnych 
wszystkich budynków na działce do powierzchni  
działki;

3) układ odwadniający – układ obejmujący szczelne, 
otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej, 
cieki naturalne, kanały, rowy i drenaże;

4) mieszkanie integralnie związane z prowadzoną 
działalnością gospodarczą – mieszkanie na działce 
wspólnej z obiektem gospodarczym. Łączna  
powierzchnia użytkowa mieszkań nie może przekraczać 
łącznej powierzchni użytkowej wykorzystywanej na 
cele działalności gospodarczej;

5) zabudowa – budynki;
6) makroniwelacja – zmiana naturalnej rzeźby terenu 

(wykop, nasyp, wyrównanie powierzchni) o wysokość 
względną większą niż 1m, której naturalna rzeźba 
została odwzorowana na podkładzie mapowym 
rysunku planu. Nie uważa się za makroniwelację:
a) wkopania w teren fundamentów, w tym kondygna-

cji budynku oraz ogrodzeń,
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6.5 wysokość zabudowy oraz pozostałych obiektów 
budowlanych:
a) dla obszaru, o którym mowa w pkt 9.2c) poło-

żonego w północno-wschodniej części planu, 
jak na rysunku planu: minimalna: nie ustala się,  
maksymalna: 8m (maksymalnie 2 kondygnacje 
nadziemne; ponadto dopuszcza się kondygnacje 
podziemne oraz piwnice),

b) dla obszaru, o którym mowa w pkt 9.2c) położo-
nego w zachodniej części planu, jak na rysunku 
planu: minimalna: nie ustala się, maksymalna: 
10m  (maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne; 
ponadto dopuszcza się kondygnacje podziemne 
oraz piwnice),

6.6 formy zabudowy – wolnostojące,
6.7 kształt dachu – zgodnie z pkt 9.2,
6.8 wielkość działki – zgodnie z pkt 9.2e),
6.9 dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych 

wyłącznie poza granicami planu,
6.10 maksymalna łączna powierzchnia zabudowy: 

1300m2

7. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU 
NIERUCHOMOŚCI: nie dotyczy

8. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY:
8.1 obszar potencjalnie zagrożony ruchami maso-

wymi ziemi; ustala się konieczność sporządzenia 
dokumentacji geotechnicznej i/lub geologiczno-in-
żynierskiej, obejmującej zagadnienia stateczności 
zbocza; w projekcie budowlanym należy przewi-
dzieć sposób zabezpieczenia gruntu przed ruchami 
masowymi ziemi,

8.2 realizacja ciągów komunikacyjnych z wyklucze-
niem materiałów wylewanych i bitumicznych,

8.3 zakaz makroniwelacji
9. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, 

ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ 
DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ:
9.1 strefy ochrony dóbr kultury – obszar wpisu do 

rejestru zabytków zespołu dworsko-parkowego 
z folwarkiem i budynkiem dworu w Ciekocinku 
gmina Choczewo, jak na rysunku planu – wpisany 
do rejestru zabytków województwa pomorskiego 
pod numerem A-1187 decyzją z dnia 08 lipca 1998 
roku,

9.2 ochrona i zasady kształtowania struktury prze-
strzennej:
a) ochronie podlegają układ i struktura historycz-

nego zespołu dworsko-parkowego z folwarkiem 
i budynkiem dworu w Ciekocinku,

b) dla wszelkich działań, w tym ró wnież działań 
dotyczących gospodarki zielenią (wycinki, nasa-
dzenia, działania pielęgnacyjne), obowiązuje 
wymóg uzyskiwania pozwolenia na prowadzenie 
prac wydanego przez Pomorskiego Wojewódz-
kiego Konserwatora Zabytków w postaci decyzji 
administracyjnej,

c) warunkowo dopuszcza się lokalizacje zabudo-
wy oraz obiektów małej architektury, wyłącznie 
na obszarach wyznaczonych, jak na rysunku 
planu,

d) warunkowo dopuszcza się realizację obiektu 
małej architektury oraz pomostu widokowego 
w lokalizacji, o której mowa w pkt 16.2,

e) zakaz podziałów geodezyjnych,
9.3 zasady ochrony obiektów o wartościach kulturo-

wych – ustala się wymóg sporządzenia wspólnego 
projektu rewaloryzacji i zagospodarowania  zabyt-
kowego parku położonego w terenie oraz poza gra-
nicami planu

b) wykopów na czas realizacji obiektów budowlanych, 
sieci, urządzeń sieciowych oraz obiektów budowla-
nych infrastruktury technicznej, ciągów komunika-
cyjnych oraz miejsc postojowych,

c) wkopanych części słupów oraz masztów,
d) robót ziemnych związanych z realizacją ciągów 

komunikacyjnych oraz miejsc postojowych.

§ 3

Oznaczenie literowe dotyczące przeznaczenia terenu 
użyte w niniejszym planie:

ZP,UT – teren zieleni parkowej oraz zabudowy usług 
turystyki (w tym m.in. hotele, pensjonaty), usług zdrowia, 
odnowy biologicznej (spa), sportu, rekreacji, kultury;

Ponadto w terenie ZP,UT dopuszcza się lokalizację: 
kancelarii, gabinetów, biur, pracowni oraz mieszkań inte-
gralnie związanych z prowadzoną działalnością.

§ 4

1. Ustala się następujące wskaźniki parkingowe do 
obliczania zapotrzebowania inwestycji na miejsca 
postojowe (mp) dla samochodów osobowych:
1) mieszkania: minimum 2mp na mieszkanie;
2) hotele, motele, pensjonaty: minimum 1mp na pokój 

noclegowy;
3) usługi kultury, zdrowia, odnowy biologicznej (spa), 

biura, gabinety, kancelarie, pracownie: minimum 
2mp na każde rozpoczęte 100m2 powierzchni użyt-
kowej oraz minimum 1mp na 10 zatrudnionych;

4) obiekty sportu i rekreacji: minimum 1mp na każde 
rozpoczęte 300m² powierzchni użytkowej oraz mini-
mum 1mp na 10 zatrudnionych.

2. Dla funkcji nie wymienionych w ust. 1 powyższe 
wskaźniki stosuje się odpowiednio.

§ 5

1. Ustala się obszar objęty planem, oznaczony cyfrą 
„1”.

2. Ustalenia szczegółowe planu są następujące:
KARTA TERENU
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO DLA DZIAŁKI Nr 346/2 WE WSI CIE-
KOCINKO W GMINIE CHOCZEWO
1. NUMER TERENU: 1
2. POWIERZCHNIA: 4,5ha
3. PRZEZNACZENIE TERENU: ZP,UT – teren zieleni 

parkowej oraz zabudowy usług turystyki (w tym 
m.in. hotele, pensjonaty), usług zdrowia, odnowy  
biologicznej (spa), sportu, rekreacji, kultury, z 
minimalnym 85% udziałem zieleni parkowej

4. ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB 
ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z 
PLANEM: nie ustala się

5. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU 
PRZESTRZENNEGO:
5.1 stosuje się zasady zawarte w pkt 6, 8, 9
5.2 zakaz lokalizacji nośników reklamowych; dopusz-

cza się szyldy o maksymalnej powierzchni do 1m2

6. Z ASA DY  K S Z TA ŁTOWA N I A  Z A B U D OW Y  I 
ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU:
6.1 linie zabudowy – zgodnie z przepisami, z zastrze-

żeniem pkt 9.2c),
6.2 maksymalna wielkość powierzchni zabudowy 

w stosunku do powierzchni działki: zgodnie z pkt 
6.10,

6.3 minimalny procent powierzchni biologicznie czyn-
nej działki: 85%,

6.4 intensywność zabudowy działki – minimalna: nie 
ustala się, maksymalna: 0,06,
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10. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZ-
NYCH: nie dotyczy

11. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB 
OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA POD-
STAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: nie dotyczy

12. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 
TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKO-
WANIU: nie dotyczy

13. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:

13.1 dostępność drogowa – spoza granic planu,
13.2 parkingi – do realizacji, zgodnie z § 4, z zastrze-

żeniem pkt 6.9,
13.3 zaopatrzenie w wodę – z sieci wodociągowej,
13.4 odprowadzenie ścieków – do kanalizacji sanitar-

nej,
13.5 zagospodarowanie wód opadowych – zagospo-

darowanie na terenie inwestycji lub do układu 
odwadniającego,

13.6 zaopatrzenie w energię elektryczną – z sieci elek-
troenergetycznej,

13.7 zaopatrzenie w gaz – z sieci gazowej lub gaz bez-
przewodowy,

13.8 zaopatrzenie w ciepło – z niskoemisyjnych źródeł 
lokalnych,

13.9 gospodarka odpadami – zgodnie z przepisami 
odrębnymi

14. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPO-
DAROWANIA TERENU: do czasu realizacji kanaliza-
cji sanitarnej dopuszcza się odprowadzanie ścieków 
bytowych do zbiornika lub zbiorników bezodpływo-
wych

15. STAWKA PROCENTOWA SŁUŻĄCA DO NALICZANIA 
OPŁATY Z TYTUŁU WZROSTU WARTOŚCI TERENU: 
30%

16. INFORMACJE I ZALECENIA NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ 
WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH:

16.1 naturalny ciek wodny (rzeka Chełst) – jak na 
rysunku planu (częściowo poza granicami planu),

16.2 istniejący punkt widokowy, jak na rysunku 

planu,
16.3 zalecane kształty dachów:

a) dach mansardowy z wykluczeniem szczytów, o 
kątach nachylenia połaci dachowych: - górnej od 
10-30 stopni, - dolnej od 60-85 stopni,

b) dwuspadowy, w tym naczółkowy, o symetrycz-
nych kątach nachylenia połaci: 40-45 stopni,

c) dwuspadowy o kątach nachylenia połaci 22-25 
stopni, na wysokiej ściance kolankowej o wyso-
kości – minimalnej: 0,8m, maksymalnej: 1,4m,

d) płaski – o kątach nachylenia połaci 0-15 stopni,
16.4 zaleca się gromadzenie wód opadowych i rozto-

powych w celu ich późniejszego wykorzystania.

§ 6

Załącznikami do niniejszej uchwały, stanowiącymi jej 
integralne części są:
1) część graficzna – rysunek planu w skali 1:1000 

(załącznik nr 1);
2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do 

projektu planu (załącznik nr 2);
3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w 

planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach 
ich finansowania (załącznik nr 3).

§ 7

Zobowiązuje się Wójta Gminy Choczewo do:
1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej 

uchwały wraz z dokumentacją planistyczną w celu 
oceny zgodności z prawem,

2) publikacji niniejszej uchwały na stronie internetowej 
gminy Choczewo.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z upływem 30 dni od ogło-
szenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomor-
skiego z wyjątkiem § 8, który wchodzi w życie z dniem 
podjęcia uchwały.

Przewodniczący
Rady Gminy

Krzysztof Łasiński
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   Załącznik nr 1
   do uchwały nr III/8/10
   Rady Gminy Choczewo

     z dnia 22 grudnia 2010 r.
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   Załącznik nr 2
   do uchwały nr III/8/10
   Rady Gminy Choczewo

     z dnia 22 grudnia 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA 
UWAG DO PROJEKTU PLANU

Do projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla działki nr 346/2 we wsi Ciekocinko w 
gminie Choczewo w ustawowym terminie nie wpłynęły 
żadne uwagi.

   Załącznik nr 3
   do uchwały nr III/8/10
   Rady Gminy Choczewo

     z dnia 22 grudnia 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPI-
SANYCH W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRA-

STRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO 
ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH 

FINANSOWANIA

W obszarze w/w planu miejscowego nie przewiduje 
się realizacji nowych układów drogowych i nowej infra-
struktury technicznej należących do zadań własnych 
gminy.
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 UCHWAŁA Nr XLIII/237/10
Rady Gminy Mikołajki Pomorskie

 z dnia 4 listopada 2010 r.

 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych         
na 2011r.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust. 2 pkt 8 
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o Samorządzie Gminnym 
(Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz 1591 ze zmianami)art. 3 i art. 
6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w Gminach(Dz. U. Nr 132 poz 622 
ze zmianami)oraz art. 9 ust. z dnia 5 lipca 2001r. o cena-
ch(Dz. U. Nr 97 poz. 1050 ze zm.) Rada Gminy uchwala, 
co następuje:

§ 1

1. Ustala się górne stawki opłat ponoszonych przez 
właścicieli nieruchomości za usługi odbierania 
odpadów komunalnych w wysokości 77,24 zł za m³  
netto plus należny podatek VAT. Cena brutto 83,42 zł 
w tym 8% VAT

2. Opłaty ustala się w wysokości proporcjonalnej do 
wielkości (pojemność) pojemników w których odpady 
są składowane

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3

Traci moc uchwała Rady Gminy Mikołajki Pomorskie 
Nr XXX/167/09 z dnia 28 października 2009r.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 
2011r.

 Przewodniczący 
Rady Gminy

Eugeniusz Żebrowski
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 UCHWAŁA Nr IV/20/2010
Rady Gminy Stężyca

 z dnia 30 grudnia 2010 r.

 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Gapowo,         
w gminie Stężyca.

Na podstawie art. 20, 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  przestrzen-
nym (Dz. U. Nr 80 poz. 717, z 2004r.Nr 6, poz. 41 i Nr 141, 
poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 
2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635 z 2007r. Nr 127, 
poz. 880, z 2008r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, 
Nr 220, poz. 1413 oraz z 2010r. Nr 24, poz 124 i Nr 75, 
poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804 i Nr 149, poz. 
996), Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 
sierpnia 2003r. w sprawie wymaganego 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 19990r.o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, 
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 
214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz 717 i Nr 162, poz 1568 
z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, i Nr 167, 
poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, 
z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, 
poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 
180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420 
i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 
40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) Rada Gminy Stężyca, po 
stwierdzeniu zgodności z ustaleniami Studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 


