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Załącznik nr 2 
do Uchwały Nr LII/399/09
Rady Miasta Kościerzyna
z dnia 16 grudnia 2009 r.

Rozstrzygnięcie dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag 

wniesionych do projektu planu wyłożonego 

do publicznego wglądu

  Na podstawie art. 20 ust 1, w związku z art. art. 17 
ust 12) oraz art. 18 i 19, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
z 2003 r., Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami)
1. Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Kościerzyna Zachód” w części dotyczą-
cej dz. nr 14/78, 14/79, 14/80, 14/81 i cz. dz. 14/43 obręb 
geodezyjny 6, przy ul. Piechowskiego i ul. Hallera w mie-
ście Kościerzyna był wyłożony do publicznego wglądu 
w dniach 28.09-19.10. 2009 r., dyskusja publiczna nad 
rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu odbyła się 
dnia 17.11.2009 r.

2. Termin składania uwag zgodnie z art. 17 pkt 11 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 
poz. 717, z późniejszymi zmianami) wyznaczony w 
ogłoszeniu Burmistrza Miasta Kościerzyna o wyłoże-
niu projektu planu do publicznego wglądu minął dnia 
02.12.2009 r.

3. W ustawowym terminie tj. do dnia 02.12.2009 r. nie 
zgłoszono w pisemnej formie uwag.

Załącznik nr 3 
do Uchwały Nr LII/399/09
Rady Miasta Kościerzyna
z dnia 16 grudnia 2009 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych 

w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które należą do zadań własnych gminy 

oraz zasadach ich fi nansowania, zgodnie z przepisami 

o fi nansach publicznych

  Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, ze zm.), art. 7 ust. 1, pkt 2 
i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 111 ust. 2 
pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o fi nansach pub-
licznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 ze zm.)
1. W projekcie planu miejscowego nie ustala się realizacji 

zadań własnych z zakresu infrastruktury technicznej i 
dróg publicznych.

2. W sporządzonej dla potrzeb planu miejscowego pro-
gnozie skutków fi nansowych nie prognozuje się kosz-
tów budowy dróg publicznych oraz kosztów realizacji 
infrastruktury technicznej.
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 UCHWAŁA Nr LII/397/09

Rady Miasta Kościerzyna

 z dnia 16 grudnia 2009 r.

 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Trójkąt Przemysłowy” 

\w części dotyczącej dz. nr 172/48, obręb geodezyjny 3, przy ul. Drogowców w mieście Kościerzyna.

  Na podstawie art. 20, w związku z art. 15, art. 16 ust. 
1, art. 17, oraz art. 29 i art. 34 ust. 1 ustawy z 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami) 
oraz art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 
r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami) Rada Miasta 
Kościerzyna na wniosek Burmistrza Miasta uchwala, co 
następuje:

Rozdział 1
Przepisy ogólne

§ 1

1. Po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami „Studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Kościerzyna” (uchwalonego Uchwałą 
Nr VI/52/07 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 28 lutego 
2007 r.), uchwala się zmianę miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego „Trójkąt Przemysłowy” 
w części dotyczącej dz. nr 172/48 obr. 3 przy ul. Dro-
gowców zwany dalej „planem”.

2. Obszar objęty opracowaniem planu obejmuje działki 
geodezyjne oznaczone w ewidencji gruntów numerami 
172/55 i 172/56 obręb geodezyjny 3, które powstały 
z podziału geodezyjnego działki 172/48 obręb geode-
zyjny 3.

3. Granice terenu opracowania przedstawia załącznik 
grafi czny nr 1 do niniejszej uchwały – Rysunek planu w 
skali 1:1000. Plan obejmuje obszar o łącznej powierzchni 
ok. 0,27 ha.

§ 2

1. Zakres ustaleń planu jest zgodny z art. 15 ust. 2 ustawy 
z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, z póź-
niejszymi zmianami).

2. Nie ustala się w planie zakresu ustaleń określonego 
z art. 15 ust. 3 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 80 poz. 717, z późniejszymi zmianami).

§ 3

1. Ustalenia planu zawarte są w części tekstowej i grafi cz-
nej planu.

2. Ustalenia tekstowe planu określają:
1) Przeznaczenie terenu wydzielonego liniami rozgra-

niczającymi;
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;
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  5) Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych;

  6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności za-
budowy, szczegółowe warunki zagospodarowania 
terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w 
tym zakaz zabudowy;

  7) Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegających ochronie, ustalonych na 
podstawie odrębnych przepisów;

  8) Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości objętych planem;

  9) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy syste-
mów infrastruktury technicznej;

10) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy syste-
mów komunikacji.

11) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów;

12) Stawkę procentową, na podstawie której ustala 
się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

3. Ustalenia grafi czne zawarte są na załączniku grafi cznym 
nr 1 - Rysunek planu w skali 1:1000, na którym obowią-
zującymi ustaleniami planu są:
1) granica opracowania planu;
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu 

lub różnych zasadach zagospodarowania;
3) oznaczenia (literowo – cyfrowe) wydzielonych liniami 

rozgraniczającymi terenów;
4) podstawowe przeznaczenie terenów, w tym:
a) P/U – tereny produkcyjno-usługowe,
b) tereny komunikacyjne, w tym: teren drogi wewnętrz-

nej KDW.

§ 4

  Uchwala się następujące defi nicje pojęć używanych w 
planie:

1) działka budowlana – nieruchomość gruntowa (skła-
dająca się z jednej lub więcej działek gruntu) stano-
wiąca integralną całość przestrzenną, której wielkość, 
cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz 
wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej 
spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych 
wynikające z przepisów szczególnych;

2) powierzchnia zabudowy terenu – powierzchnia 
terenu zajęta przez budynek lub budowlę w stanie 
wykończonym wyznaczona przez rzut pionowy 
zewnętrznych krawędzi budynku lub budowli na 
powierzchnię terenu; do powierzchni zabudowy 
nie wlicza się: powierzchni obiektów budowlanych 
ani ich części nie wystających ponad powierzchnię 
terenu, powierzchni elementów drugorzędnych, np. 
schodów zewnętrznych, daszków, markiz, występów 
dachowych, oświetlenia zewnętrznego;

3) powierzchnia biologicznie - czynna – grunt rodzimy 
pokryty roślinnością lub wodą powierzchniową na 
działce budowlanej, a także 50% sumy nawierzchni 
tarasów i stropodachów, urządzonych jako stałe 
trawniki lub kwietniki na podłożu zapewniającym im 
naturalną wegetację o powierzchni nie mniejszej niż 
10m2;

4) wysokość zabudowy- wysokość od poziomu posadzki 
parteru mierzonej przy ścianie budynku od strony 
drogi dojazdowej do kalenicy dachu lub najwyższe-
go punktu obiektu, bez masztów odgromnikowych, 
anten lub kominów.

Rozdział 2
Ustalenia planu

§ 5

  Przeznaczenie terenu

1. Dla terenu oznaczonego symbolem P/U ustala się:
1) Przeznaczenie podstawowe: zabudowa produkcyjna, 

magazyny i składy lub zabudowa usługowa,
2) Dopuszczalne sposoby zagospodarowania: zabu-

dowa usługowa z zakresu usług komercyjnych lub 
rzemiosła usługowego, zabudowa produkcyjna, 
magazyny i składy (za wyjątkiem składów materiałów 
sypkich na otwartej przestrzeni), zabudowa gospo-
darcza i garaże towarzyszące podstawowej funkcji 
terenu, lokalizacja urządzeń i obiektów infrastruktury 
technicznej oraz dróg wewnętrznych służących zabu-
dowie,

3) Funkcja wykluczona: zabudowa mieszkaniowa, za-
budowa usługowa z zakresu usług publicznych;

2. Dla terenu oznaczonego symbolem KDW ustala się:
1) Przeznaczenie podstawowe: teren komunikacyjny 

– droga wewnętrzna, niezbędna dla powiązania ko-
munikacyjnego terenów sąsiednich (poza obszarem 
opracowania planu).

§ 6

  Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

1. W obszarze planu nie znajdują się elementy struktury 
przestrzennej o wartościach historycznych, kompozy-
cyjnych i kulturowych wymagające ochrony.

2. Podstawowe zasady kształtowania ładu przestrzennego 
zostały określone poprzez zasady kształtowania zabudo-
wy i zagospodarowania terenu ustalone w § 10 niniej-
szej Uchwały, w tym wielkość powierzchni zabudowy, 
minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej, 
wysokość zabudowy.

3. Obowiązuje zakaz tymczasowego zagospodarowania 
terenu oraz zakaz sytuowania tymczasowych obiektów 
usługowo-handlowych (zakaz lokalizacji tymczasowych 
obiektów usługowo-handlowych nie dotyczy wykorzy-
stania terenu dla krótkotrwałych imprez, trwających do 
trzech dni).

4. W zakresie wykończenia obiektów budowlanych ustala 
się wymóg zharmonizowania ich kolorystyki oraz roz-
wiązań materiałowych, poprzez:
1) wykończenie elewacji z materiałów o charakterze 

mineralnym lub naturalnym, np. tynk, cegła, drew-
no, kamień, wyklucza się stosowanie jaskrawych 
kolorów;

2) ujednoliconą kolorystykę pokrycia dachów, ograni-
czoną do tonacji naturalnej dachówki ceramicznej, 
brązów, szarości i czerni.

§ 7

  Zasady ochrony środowiska, przyrody 

i krajobrazu kulturowego

1. Zasięg uciążliwości dla środowiska prowadzonej dzia-
łalności gospodarczej winien być ograniczony do granic 
terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny.

2. Należy maksymalnie ograniczyć rozmiary placów 
budów i rygorystycznie przestrzegać zasad ochrony 
środowiska.

3. Projektowane użytkowanie i zagospodarowanie terenu 
nie może stanowić źródła zanieczyszczeń dla środowi-
ska wodno-gruntowego; należy zastosować takie roz-
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 wiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne, 
aby przeciwdziałać zagrożeniom środowiskowym.

  4. Z uwagi na przekroczone normy pyłu zawieszonego 
PM10; zaleca się likwidacje źródeł niskiej emisji ener-
getycznej, stosowanie termomodernizacji (zmniej-
szenie emisji poprzez zmniejszenie zapotrzebowania 
ciepła dla obiektów), likwidację przez przedsiębiorstwa 
emisji niezorganizowanej (w tym likwidację źródeł o 
znacznej emisji), zmniejszenie emisji z komunikacji.

  5. Przy realizacji i użytkowaniu planowanego zago-
spodarowania należy zastosować takie rozwiązania 
techniczne, technologiczne i organizacyjne, które 
ograniczą negatywny wpływ na środowisko.

  6. Należy zabezpieczyć tereny poddane niwelacji, wyko-
pom i innym przekształceniom za pomocą nasadzeń 
zieleni niskiej i ewentualnych umocnień technicz-
nych.

  7. Przy realizacji ustaleń planu miejscowego należy 
uwzględnić przepisy szczególne dotyczące ochrony 
gatunkowej.

  8. Zmiana stosunków wodnych nie może negatywnie 
oddziaływać na tereny sąsiednie, a sposób odprowa-
dzenia wód opadowych winien uwzględniać uwarun-
kowania terenów sąsiednich i nie może powodować 
na nich szkód.

  9. Na terenie obszaru opracowania nie występują ob-
szary objęte ochroną w rozumieniu Ustawy z dnia 16 
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. nr 92, poz. 
880, z późniejszymi zmianami)

10. Zasady zachowania równowagi przyrodniczej oraz 
prawidłowych warunków życia zostały określone 
poprzez zasady zagospodarowania terenu określone 
w ustaleniach dotyczących parametrów i wskaźników 
urbanistycznych dla poszczególnych terenów, w tym 
wielkości powierzchni zabudowy, minimalny pro-
cent powierzchni biologicznie czynnej, oraz poprzez 
kompleksowe rozwiązanie systemów infrastruktury 
technicznej określone w § 13 niniejszej Uchwały.

11. W obszarze planu wyklucza się lokalizowanie urządzeń 
radiokomunikacyjnych, radionawigacyjnych i radio-
lokacyjnych, emitujących pola elektromagnetyczne, 
w szczególności masztów i anten telefonii komórko-
wej.

12. W obszarze planu wyklucza się lokalizowanie elektro-
wni wiatrowych.

§ 8

  Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 

i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

1. Na obszarze opracowania planu nie znajdują się obszary 
i obiekty objęte ochroną prawną.

2. Na obszarze opracowania planu nie znajdują się obszary 
i obiekty objęte ochroną zapisami niniejszego planu.

§ 9

  Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych

  Na obszarze objętym planem nie znajdują się obszary 
przestrzeni publicznej w rozumieniu defi nicji zawartej 
w ustawie z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717, 
z późniejszymi zmianami).

§ 10

  Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 

gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności 

zabudowy, szczegółowe warunki zagospodarowania 

terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym 

zakaz zabudowy:

1. Maksymalna powierzchnia zabudowy terenu - 50%.
2. Minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej 

– 20%.
3. Linie zabudowy – nie ustala się.
4. Gabaryty zabudowy podstawowej: wysokość zabudo-

wy maksymalnie 12m, maksymalnie trzy kondygnacje 
nadziemne, geometria dachu: nie ustala się.

5. Gabaryty zabudowy funkcji dopuszczalnej – zabudowa 
gospodarcza i garaże: maksymalna wysokość zabudo-
wy 8m, geometria dachu: nie ustala się.

6. W zagospodarowaniu terenu uwzględnić przebieg ist-
niejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

§ 11

  Granice i sposoby zagospodarowania terenów 

lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych 

na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów 

górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo 

powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się 

mas ziemnych

  Na obszarze objętym planem nie znajdują się wyżej 
wymienione obszary.

§ 12

  Szczegółowe zasady i warunki scalania

 i podziału nieruchomości objętych planem

1. Zakaz dalszych podziałów na działki budowlane, za 
wyjątkiem wydzielenia nieruchomości dla lokalizacji 
sieci i urządzeń infrastruktury technicznej oraz dróg 
wewnętrznych, a także w celu regulacji granic nieru-
chomości sąsiednich.

2. W całym obszarze planu dopuszcza się wydzielenia nie-
ruchomości dla lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury 
technicznej – normy obszarowej tych nieruchomości 
nie ustala się.

§ 13

  Zasady modernizacji, rozbudowy 

i budowy systemów infrastruktury technicznej

1. W zakresie zaopatrzenia w wodę: teren objęty planem 
zaopatrzyć w wodę z sieci wodociągowej,

2. W zakresie gospodarki ściekami sanitarnymi: odprowa-
dzenie ścieków do sieci kanalizacji sanitarnej,

3. W zakresie odprowadzenia wód opadowych: wody 
deszczowe z dachów i powierzchni nieutwardzonych 
odprowadzić powierzchniowo do gruntu, wody desz-
czowe z terenów utwardzonych podczyścić przed od-
prowadzeniem do wód lub gruntu zgodnie z przepisami 
prawa; docelowo wody opadowe odprowadzić do 
kanalizacji deszczowej,

4. W zakresie zasilania w energię elektryczną: ustala się 
zasilanie terenów planu poprzez istniejące i projekto-
wane sieci SN 15 kV, zlokalizowane na obszarze planu, 
na podstawie warunków technicznych przyłączenia 
określonych przez zarządcę sieci;
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5. W zakresie zasilania w ciepło: zaopatrzenie terenu 
opracowania w ciepło z indywidualnych źródeł lub 
sieci, dopuszcza się następujące źródła ogrzewania: 
gazowe, olejowe, elektryczne, ogrzewanie zdalaczynne 
lub ogrzewanie ze źródeł odnawialnych.

6. W zakresie zaopatrzenia w gaz: ustala się zasilanie 
terenów planu na podstawie warunków technicznych 
przyłączenia określonych przez zarządcę sieci;

7. W zakresie gospodarki odpadami
1) Odpady komunalne należy gromadzić w pojemni-

kach sytuowanych na terenie własnym, w miejscu 
do tego przeznaczonym; odpady należy wywozić na 
składowisko odpadów, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami ustaw oraz uchwalonymi przepisami 
lokalnymi.

2) Gospodarowanie innymi odpadami zgodnie z prze-
pisami szczególnymi.

§ 14

  Zasady modernizacji, rozbudowy 

i budowy systemów komunikacji

1. Obsługa komunikacyjna obszaru planu z drogi we-
wnętrznej – dz. nr 172/49 (poza obszarem opracowania 
planu) w klasie drogi dojazdowej lub drogi wewnętrznej 
KDW.

2. Ustalenia dla terenu komunikacyjnego KDW są nastę-
pujące:
1) Klasyfi kacja funkcjonalno-techniczna: ulica dojazdo-

wa
2) Parametry drogi, zagospodarowanie pasa drogo-

wego: szerokość drogi w liniach rozgraniczających 
8m,

3) Zasady organizacji ruchu, parkowanie w pasie dro-
gowym: dostępność zabudowy przyległej do ulicy 
nieograniczona,

3. Przyjęto następujące wskaźniki zaspokojenia potrzeb 
parkingowych w zależności od programu użytkowego, 
lokowane na działce związanej z inwestycją (dane mi-
nimalne):
1) 1 msc/30m2 powierzchni użytkowej, przy czym nie 

mniej niż 2 miejsca,
2) 1 msc/10 zatrudnionych, przy czym nie mniej niż 1 

miejsce.

§ 15

  Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urządzania i użytkowania terenów

  Nie ustala się sposobów i terminów tymczasowego 
zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów

§ 16

  Stawka procentowa, na podstawie których ustala się 

opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

  Ustala się stawkę 0%.

Rozdział 3
Ustalenia końcowe

§ 17

1. Rozstrzygnięcia dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag 
wniesionych do projektu planu, wyłożonego do pub-
licznego wglądu, stanowią załącznik nr 2 do niniejszej 
uchwały.

2. Rozstrzygnięcia o sposobie realizacji, zapisanych w 
planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach 
ich fi nansowania stanowią załącznik nr 3 do niniejszej 
uchwały.

§ 18

1. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzo-
wi Miasta.

2. Zobowiązuje się Burmistrza Miasta do:
1) Niezwłocznego przekazania niniejszej uchwały wraz z 

dokumentacją planistyczną Wojewodzie Pomorskie-
mu w celu oceny jej zgodności z prawem i skierowa-
nia do ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego;

2) Umieszczenia niniejszej uchwały wraz z częścią gra-
fi czną na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miasta w Kościerzynie;

3) Umieszczenia niniejszej uchwały wraz z załącznikami 
na stronie internetowej gminy miejskiej;

4) Umożliwienia zainteresowanym osobom wglądu 
do dokumentu planu miejscowego oraz wydania na 
ich wniosek potrzebnych im wyrysów i wypisów na 
zasadach określonych w art. 30 ust. 2 wymienionej 
ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 19

1. Traci moc miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego uchwalony Uchwałą Rady Miasta Koście-
rzyna Nr XLIX/415/02 z dnia 22 maja 2002.

2. Uchwała wchodzi w życie z upływem 30 dni od dnia 
ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego, z wyjątkiem § 18, który wchodzi w życie 
z dniem podjęcia uchwały.

 Przewodniczący
Rady Miasta Kościerzyna

Andrzej Gierszewski
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Rozstrzygnięcie dotyczące sposobu rozpatrzenia 

uwag wniesionych do projektu planu wyłożonego 

do publicznego wglądu

  Na podstawie art. 20 ust 1, w związku z art. art. 17 
ust 12) oraz art. 18 i 19, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
z 2003 r., Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami)
1. Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowa-

nia przestrzennego „Trójkąt przemysłowy” w części 
dotyczącej dz. nr 172/48, obręb geodezyjny 3, przy ul. 
Drogowców w mieście Kościerzyna był wyłożony do 
publicznego wglądu w dniach 28.09-19.10. 2009 r., 
dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w 
projekcie planu odbyła się dnia 17.11.2009 r.

2. Termin składania uwag zgodnie z art. 17 pkt 11 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 
poz. 717, z późniejszymi zmianami) wyznaczony w 
ogłoszeniu Burmistrza Miasta Kościerzyna o wyłoże-
niu projektu planu do publicznego wglądu minął dnia 
02.12.2009 r.

3. W ustawowym terminie tj. do dnia 02.12.2009 r. nie 
zgłoszono w pisemnej formie uwag.

Załącznik nr 3 
do Uchwały Nr LII/397/09
Rady Miasta Kościerzyna
z dnia 16 grudnia 2009 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych 

w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które należą do zadań własnych gminy 

oraz zasadach ich fi nansowania, zgodnie 

z przepisami o fi nansach publicznych

  Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, ze zm.), art. 7 ust. 1, pkt 2 
i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 111 ust. 2 
pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o fi nansach pub-
licznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 ze zm.)
1. W projekcie planu miejscowego nie ustala się realizacji 

zadań własnych z zakresu infrastruktury technicznej i 
dróg publicznych.

2. W sporządzonej dla potrzeb planu miejscowego pro-
gnozie skutków fi nansowych nie prognozuje się kosz-
tów budowy dróg publicznych oraz kosztów realizacji 
infrastruktury technicznej.
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 UCHWAŁA Nr LII/396/09

Rady Miasta Kościerzyna

 z dnia 16 grudnia 2009 r.

 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Trójkąt Przemysłowy” 

w części dotyczącej ul. Budowlanych w mieście Kościerzyna.

  Na podstawie art. 20, w związku z art. 15, art. 16 ust. 
1, art. 17, oraz art. 29 i art. 34 ust. 1 ustawy z 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami) 
oraz art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami) 
Rada Miasta Kościerzyna na wniosek Burmistrza Miasta 
uchwala, co następuje:

Rozdział 1
Przepisy ogólne

§ 1

1. Po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami „Studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Kościerzyna” (uchwalonego Uchwałą Nr 
VI/52/07 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 28 lutego 2007 
r.), uchwala się zmianę miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla „Trójkąt Przemysłowy” 
w części dotyczącej

ul. Budowlanych zwany dalej „planem”.
2. Granice terenu opracowania przedstawia załącznik 

grafi czny nr 1 do niniejszej uchwały – Rysunek planu w 
skali 1:1000. Plan obejmuje obszar o łącznej powierzchni 
ok. 3,10 ha.

§ 2

1. Zakres ustaleń planu jest zgodny z art. 15 ust. 2 ustawy 
z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, z póź-
niejszymi zmianami).

2. Nie ustala się w planie zakresu ustaleń określonego 
z art. 15 ust. 3 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 80 poz. 717, z późniejszymi zmianami).

§ 3

1. Ustalenia planu zawarte są w części tekstowej i grafi cz-
nej planu.

2. Ustalenia tekstowe planu określają:
1) Przeznaczenie terenu wydzielonego liniami rozgra-

niczającymi;
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 oraz 

zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy,


