
 

 

OBWIESZCZENIE  

RADY GMINY STAROGARD GDAŃSKI 

z dnia 28 marca 2013 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały VI/31/99 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 22 

stycznia 1999 r. w sprawie uchwalenia zmian do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania 

przestrzennego gminy Starogard Gdański dotyczących fragmentów wsi: Jabłowo, Janowo, Koteże, Nowa 

Wieś, Okole, Rokocin, Rywałd, Siwiałka, Szpęgawsk 

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 

innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) ogłasza się tekst jednolity uchwały Nr 

VI/31/99 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 22 stycznia 1999 r. w sprawie uchwalenia zmian do 

miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Starogard Gdański dotyczących 

fragmentów wsi: Jabłowo, Janowo, Koteże, Nowa Wieś, Okole, Rokocin, Rywałd, Siwiałka, Szpęgawsk 

zmienionej:  

1) uchwałą Nr XXII/175/2000 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla mieszkaniowego w Rywałdzie gm. Starogard 

Gdański obejmującego dz. geod. 35/1 oraz 35/2  

2) uchwałą Nr XXXVIII/354/2006 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 2 lutego 2006 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek nr 431 i 74/7 we wsi 

Koteże  

3) uchwałą Nr XLII/381/2006 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 1 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Rywałd w gminie Starogard 

Gd. w obszarze działki nr 35/10  

4) uchwałą Nr XLIV/430/2010 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie 

uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Koteże 

obejmującej dz. 413/1 i 413/2  

 zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszego obwieszczenia. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 28 maja 2013 r.

Poz. 2275



2. Obwieszczenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.  

  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Jan Wierzba 
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Załącznik do Obwieszczenia  

Rady Gminy Starogard Gdański 

z dnia 28 marca 2013 r. 

Uchwała Nr VI/31/99  

Rady Gminy Starogard Gdański 

z dnia 22 stycznia 1999 r.  

w sprawie uchwalenia zmian do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego 

gminy Starogard Gdański dotyczących fragmentów wsi: Jabłowo, Janowo, Koteże, Nowa Wieś, 

Okole, Rokocin, Rywałd, Siwiałka, Szpęgawsk.
1)

  

Na podstawie art. 26 i art. 18 ust. 3 w związku z art. 7-12, art. 18-25, art. 27-29, art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 

7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 89, poz. 415, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 

r. Nr 111, poz. 726, Nr 133, poz. 885, Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 106, poz. 668) oraz art. 18 ust. 2 pkt 

5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 

106, poz. 496, Nr 132, poz. 622 z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734 

i Nr 123, poz. 775 oraz z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126) Rada Gminy Starogard Gdański 

uchwala, co następuje:  

§ 1. 1. Do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Starogard Gd. 

zatwierdzonego Uchwałą Nr XII/98/91 z dnia 20 września 1991 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. z 1991 r. Nr 18, poz. 129 

i późn. zm. zatwierdzonymi Uchwałami Rady Gminy Starogard Gdański nr XIX/147/93 z dnia 5 lutego 1993 r. 

- Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 12, poz. 68 i Nr VI/29/94 z dnia 23 listopada 1994 r. - Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 32, poz. 

168) do ww. planu wprowadza się następujące zmiany: 

§ 1. 1) zmiana nr 1 (wg uchwały z dn. 23.05.97) - dot. obszaru wsi Jabłowo - teren części działki 82/4 

o pow. 0,32 ha przeznaczony w powyższym planie na cele upraw rolnych przeznacza się na cele zabudowy 

mieszkaniowo-usługowej i poszerzenie istn. drogi dojazdowej,  

2) zmiana nr 3 (wg uchwały z dn. 23.05.97) - dot. obszaru wsi Jabłowo - teren części dz. 55/3 o pow. 0,88 ha 

przeznaczony w powyższym planie na cele upraw rolnych przeznacza się na cele cmentarza parafialnego 

wraz z towarzyszącym parkingiem,  

3) zmiana nr 4 (wg uchwały z dn. 23.05.97) - dot. obszaru wsi Janowo - teren dz. 58/1 i 58/2 o pow. 2,14 ha 

przeznaczony w powyższym planie na cele upraw rolnych przeznacza się na cele działalności produkcyjno-

gospodarczej z towarzyszącą zabudową mieszkaniową, teren stacji transformatorowej i drogi dojazdowe,  

4) zmiana nr 5 (wg uchwały z dn. 23.05.97) - dot. obszaru wsi Janowo - teren dz. 115/4 i 115/5 o pow. 0,28 ha 

przeznaczony w powyższym planie na cele upraw rolnych przeznacza się na cele działalności produkcyjno-

gospodarczej lub usługowej,  

                                                      
1) 

Niniejszy akt należy stosować biorąc pod uwagę: 

 

- utrata mocy w zakresie uregulowanym Uchwałą Nr XXII/175/2000 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 8 maja 2000 

r. (Pomor.2000.73.449) 

 

- utrata mocy w zakresie uregulowanym Uchwałą Nr XXXVIII/354/2006 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 2 lutego 

2006 r.  (Pomor.2006.80.1652) 

 

- zgodnie z Uchwałą Nr XLII/381/2006 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 1 czerwca 2006 r.  (Pomor.2006.115.2437) 

z terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 7.UR/P/UH/S wydziela się teren działki geodezyjnej nr 35/10 

i oznacza symbolem 7.1.MN/UR/P/UH/S 

 

- utrata mocy w zakresie uregulowanym w Uchwale Nr XLIV/430/2010 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 29 

kwietnia 2010 r. (Pomor.2010.94.1807) 
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5) zmiana nr 6 (wg uchwały z dn. 23.05.97) - dot. obszaru wsi Janowo - teren dz. 51/1 - o pow. 1,01 ha 

przeznaczony w powyższym planie na cele upraw rolnych przeznacza się na cele działalności produkcyjno-

gospodarczej i poszerzenie istn. drogi dojazdowej,  

6) zmiana nr 7 (wg uchwały z dn. 23.05.97 i z dn.27.03.98) - dot. obszaru wsi Koteże - teren dz. 44, 45, części 

dz. 74/2 i 71 o pow. ogółem 11,35 ha przeznaczony w powyższym planie na cele upraw rolnych, 

przeznacza się na osiedle zabudowy mieszkaniowej,  

7) zmiana nr 8 (wg uchwały z dn. 23.05.97) - dot. obszaru wsi Nowa Wieś - teren dz. 15 i część dz. 29/1 

o pow. ogółem 0,86 ha przeznaczony w powyższym planie na teren upraw rolnych przeznacza się na cele 

działalności gospodarczo-produkcyjnej,  

8) zmiana nr 9 (wg uchwały z dn. 23.05.97) dot. obszaru wsi Okole - teren dz. 34/19,34/20, 34/21, 34/22 

i 34/23 przeznaczony w powyższym planie na cele upraw rolnych, przeznacza się na zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną i drogę dojazdową,  

9) zmiana nr 10 (wg uchwały z dn. 23.05.97) - dot. obszaru wsi Rokocin - teren części dz. 107/18 o pow. 2,37 

ha przeznaczony w powyższym planie na cele upraw rolnych, przeznacza się na zabudowę mieszkaniową 

jednorodzinną, drogi dojazdowe, ciąg pieszo rowerowy i zieleń ekologiczną,  

10) zmiana nr 11 (wg uchwały z dn. 23.05.97) - dot. obszaru wsi Rokocin - teren części dz. 94/3 

o powierzchni 0,69 ha przeznaczony w powyższym planie na cele upraw rolnych, przeznacza się na 

zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, pas zieleni izolacyjnej i drogę dojazdową,  

11) zmiana nr 12 (wg uchwały z dn. 23.05.97) - dot. obszaru wsi Rokocin - teren części dz. 82 o pow. 0,55 ha 

przeznaczony w powyższym planie na tereny usługowo - produkcyjne i tereny upraw rolnych przeznacza 

się na teren działalności gospodarczo - produkcyjnej, pas zieleni izolacyjnej i zieleń ekologiczną,  

12) zmiana nr 13 (wg uchwały z dn.23.05.97 i z dn. 27.03.98) dot. obszaru wsi Rywałd - teren dz. 35/2, 43/2 

i 35/1 o pow. 8,86 ha przeznaczony w powyższym planie na uprawy rolne i warzywniczo-ogrodnicze 

przeznacza się na teren osiedla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz teren działalności 

gospodarczo-produkcyjnej,  

13) zmian nr 14 (wg uchwały z dn. 23.05.97) - dot. obszaru wsi Siwiałka - teren dz. 72/10 przeznaczony 

w powyższym planie na cele usług z zielenią towarzyszącą - boisko sportowe, przeznacza się na teren 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i drogę dojazdową,  

14) zmiana nr 15 (wg uchwały z dn.23.05.97) - dot. obszaru wsi Szpęgawsk - teren części dz. 66 o pow. 0,19 

ha przeznaczony w powyższym planie na cele usług rzemiosła, przeznacza się na rzemiosło z towarzyszącą 

zabudową mieszkaniową.  

2. Granice obszarów objętych zmianami, o których mowa w ust. 1, oznaczono graficznie na załącznikach 

do niniejszej uchwały stanowiących rysunki planu.  

Ustalenia szczegółowe 

§ 2. Dla terenów objętych zmianami ustanawia się następujące ustalenia:  

1. Zmiana I - Jabłowo - część dz. 82/4, o pow. 0,32 ha. 

1.1. Ustalenia dla terenów wydzielanych liniami rozgraniczającymi są następujące:  

MN/U - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług, dopuszcza się usługi 

typu handel, gastronomia, usługi turystyki, łączności, usługi rzemiosła, biura instytucji komercyjnych itp. na 

zasadzie analogii do funkcji wyżej wymienionych lub o uciążliwości analogicznej do wyżej wymienionych. 

Warunki urbanistyczne oraz wynikające z zasad ochrony środowiska:  

 zachować linię zabudowy jak na rysunku planu - 25 m od krawędzi jezdni drogi krajowej 229 Jabłowo-

Pelplin  

 wysokość zabudowy maks. do 9 m. licząc od poziomu do terenu do kalenicy,  

 intensywność zabudowy - suma pow. zabudowy wszystkich budynków nie może być większa niż 35% 

powierzchni działki;  

 dopuszcza się sytuowanie garażu parterowego wolnostojącego lub dobudowanego do obiektu o funkcji 

mieszkalnej lub usługowej,  
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 dach dwu lub wielospadowy, o nachyleniu od 30°-45°, ustawiony kalenicą główną równolegle do drogi 

krajowej;  

 budynki: mieszkalny, garażowy i usługowy winny stanowić sharmonizowaną całość poprzez zastosowanie 

zbliżonych materiałów, form wystroju elewacji, kolorystyki,  

 nie dopuszcza się możliwości podziału terenu na odrębne działki budowlane,  

 od strony drogi krajowej 229, w miejscu wskazanym na rysunku planu, na działce zrealizować pas zieleni 

izolacyjno-krajobrazowej o szerokości min. 5 m, z wykorzystaniem zieleni adekwatnej siedliskowo 

i geograficznie; wjazd na teren projektować bez kolizji z istniejącym drzewostanem do zachowania,  

 zasięg ewentualnego szkodliwego lub uciążliwego oddziaływania na środowisko i zdrowie ludzi 

projektowanych obiektów usługowych nie może wykraczać poza granice terenu zajmowanego przez tę 

inwestycję, zgodnie z wymogami przepisów szczególnych.  

KDd - droga dojazdowa o szer. 10 m. w liniach rozgraniczających, w granicach objętych planem - 

poszerzenie istn. drogi dojazdowej o 5,0 m. 

1.2. Zasady obsługi komunikacyjnej:  

a) dojazd drogą dojazdową oznaczoną na rysunku planu symbolem KD, z wykorzystaniem istniejącego zjazdu 

z drogi krajowej 229, oznaczonej na rysunku planu symbolem KDk,  

b) parkowanie pojazdów związanych z funkcją mieszkalno-usługową zapewnić na własnej działce, przy 

zastosowaniu wskaźnika min. 10 msc postojowych na 1.000 m
2
 pow. użytkowej usługi 

1.3. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:  

a) zaopatrzenie w wodę - etapowo ze studni indywidualnej, zlokalizowanej na działce, docelowo z wodociągu 

wiejskiego,  

b) odprowadzenie ścieków sanitarnych - do zbiornika bezodpływowego szczelnego zlokalizowanego na 

działce, pod warunkiem udokumentowania odbioru i wywozu do oczyszczalni ścieków w Starogardzie 

alternatywnie dopuszcza się oczyszczanie ścieków w oczyszczalni przydomowej i odprowadzenie 

oczyszczonych ścieków drenażem rozsączającym w grunt w granicach własnej działki, o ile warunki 

gruntowo-wodne pozwalają na takie rozwiązanie,  

c) odprowadzenie wód opadowych - powierzchniowo do gruntu w granicach własnej działki,  

d) zaopatrzenie w energię elektryczną- z istniejącej sieci,  

e) zaopatrzenie w ciepło - z indywidualnego źródła ciepła spełniającego wymogi ochrony środowiska ustalone 

w odpowiednich przepisach szczególnych,  

f) gromadzenie i usuwanie odpadów stałych - do szczelnych pojemników usytuowanych na działce, 

z wywozem w miejsce wskazane przez Urząd Gminy. 

2. Zmiana nr 3 - Jabłowo - część dz. 55/3 (obecnie część dz. 55/4 i 55/5) - o powierzchni 0,88 ha. 

2.1. Ustalenia dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi są następujące:  

ZC - o pow. 0,79. ha; teren cmentarza, z dopuszczeniem lokalizacji kaplicy cmentarnej - domu 

pogrzebowego; dla projektowanych obiektów kubaturowych wymagane zachowanie linii zabudowy jak na 

rysunku planu - zał. graficzny nr 2 - 25 m od linii rozgraniczającej drogę (droga krajowa Starogard-Skórcz 

nr 222, oznaczona na rysunku symbolem KDk) i teren cmentarza;  

 od strony drogi krajowej Starogard-Skórcz (nr 222), w miejscu wskazanym na rysunku planu, na terenie 

cmentarza zrealizować wielowarstwowy pas zieleni izolacyjno-krajobrazowej o szerokości 5-10 m., 

z wykorzystaniem zieleni adekwatnej siedliskowe i geograficznie oraz przy zachowaniu istniejącej zieleni 

wysokiej,  

 dla zabudowy kubaturowej - pow. zabudowy nie większa niż 200 m
2
, wysokość liczona od poziomu terenu 

do najwyższego punktu kalenicy nie większa niż 15 m., z dopuszczeniem dominanty architektonicznej 

o większej wysokości, dachy dwu lub wielospadowe,  

 nie zakłada się podziału terenu na działki budowlane,  
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 inne uwarunkowania - obszar objęty strefą ochrony archeologicznej, wymagane przeprowadzenie przed 

pracami ziemnymi ratowniczych badań wykopaliskowych i wykonanie dokumentacji archeologiczno-

konserwatorskiej; zakres badań i dokumentacji ustalić z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków 

w Gdańsku w porozumieniu z Muzeum Archeologicznym w Gdańsku.  

KP - o pow. 0,09 ha; teren parkingu dla obsługi cmentarza parafialnego; bez zabudowy kubaturowej; 

teren w strefie ochrony archeologicznej, wymagania - jak dla terenu ZC. 

3.2. Zasady obsługi komunikacyjnej:  

a) dojazd drogą dojazdową (dz. geod. 55/1) oznaczoną na rysunku planu symbolem KDd od strony drogi 

Starogard-Pelplin (droga nr 229),  

b) parkowanie pojazdów związane z funkcją cmentarza (teren ZC) zapewnić na terenie KP. 

3.3. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:  

a) zaopatrzenie w wodę - z wodociągu wiejskiego,  

b) odprowadzenie ścieków sanitarnych - do zbiornika bezodpływowego szczelnego zlokalizowanego na 

działce, pod warunkiem udokumentowania odbioru i wywozu do oczyszczalni ścieków,  

c) odprowadzenie wód opadowych - powierzchniowo-do gruntu w terenie ZC, a z parkingu - teren KP - przed 

odprowadzeniem do gruntu wody opadowe oczyścić w separatorze z resztek benzyn, tłuszczu i piasku,  

d) zaopatrzenie w ciepło obiektów kubaturowych - z lokalnych źródeł, preferowane ogrzewanie elektryczne lub 

z zastosowaniem innych proekologicznych paliw,  

e) gromadzenie i usuwanie odpadów stałych - do szczelnych pojemników usytuowanych na działce, 

z wywozem w miejsce wskazane przez Urząd Gminy,  

f) zaopatrzenie w energię elektryczną - z istniejącej sieci. 

3. Zmiana 4 i 6 - Janowo - dz. 58/1, 58/2 i 51/1 - o powierzchni.2,14 ha i 1,01 ha. 

3.1. Ustalenia dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi są następujące:  

1P, UR - teren funkcji produkcyjno-gospodarczych; dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń 

o funkcjach produkcyjnych, usługowych składowych, rzemieślniczych działalności komercyjnych, pod 

warunkiem, że zastosowana produkcja i technologia nie będzie stanowiła uciążliwości dla środowiska 

i zdrowia ludzi nawet w przypadku awarii.  

 zasięg ewentualnego szkodliwego lub uciążliwego oddziaływania na środowisko i zdrowie ludzi 

projektowanych obiektów usługowych nie może wykraczać poza granice terenu zajmowanego przez tę 

inwestycję, zgodnie z wymogami przepisów szczególnych,  

 dopuszcza się towarzyszącą funkcji podstawowej zabudowę mieszkaniową, o ile jest związana z prowadzoną 

działalnością usługowo-produkcyjną, pod warunkiem zastosowania środków technicznych ograniczających 

uciążliwość funkcji niemieszkalnych do poziomu określonego w Polskich Normach oraz przepisach 

o ochronie środowiska,  

 w zagospodarowaniu działki uwzględnić pas wielopiętrowej zieleni izolacyjno-krajobrazowej min. 5 m. 

szerokości, w miejscu wskazanym na rysunku planu - zał. graficzny nr 2; zastosować zieleń adekwatną 

siedliskowo i geograficznie; minimum 15% powierzchni działki zagospodarować zielenią,  

 zasady kształtowania zabudowy: budynki 1-2 kondygnacji, maks. wysokość do 12 m. ponad poziom terenu, 

licząc od naturalnie ukształtowanego terenu do najwyższego punktu kalenicy dachu., dachy dwu lub 

wielospadowe, na budynkach o funkcjach gospodarczo-produkcyjnych - o spadkach ok. 20°-30°, na 

budynkach mieszkalnych do 30°-45°, formy, materiał i kolorystykę dachów oraz elewacji budynków 

o funkcjach produkcyjno-gospodarczych i mieszkalnych zharmonizować ze sobą,  

 nie dopuszcza się możliwości podziału terenu na odrębne działki budowlane,  

 dopuszczalny procent zabudowy - do 40% pow. działki, intensywność zabudowy określona stosunkiem pow. 

użytkowej kondygnacji nadziemnych do pow. działki maks. 0,80.  

2 MN, RO - teren zabudowy mieszkaniowej i towarzyszącej produkcji ogrodniczej, dopuszcza się 

lokalizację zabudowy i urządzeń związanych z prowadzeniem gospodarstwa ogrodniczo-warzywniczego, 
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w tym szklarni, magazynów, chłodni, przechowalni dla produkcji własnej, ewentualnie obiektów 

przetwórstwa warzywne - owocowego, pod warunkiem, że zastosowana technologia nie będzie stanowiła 

zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi. 

 nie dopuszcza się możliwości podziału terenu na odrębne działki budowlane,  

 w zagospodarowaniu terenu uwzględnić nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku planu zał. nr 2 - 

w odległości 6 m. od linii rozgraniczających dróg dojazdowych, a także pas zieleni wielopiętrowej 

o funkcjach izolacyjno-krajobrazowych szer. min. 5 m. w miejscu wskazanym na rysunku planu, zastosować 

zieleń adekwatną siedliskowo i geograficznie;  

 łączna pow. zabudowy nie może przekraczać 40% powierzchni działki, intensywność zabudowy mierzona 

stosunkiem pow. użytkowej kondygnacji nadziemnych do pow. działki - maks. 0,60; teren działki 

nie przewidziany pod zabudowę - biologicznie czynny - zagospodarować zielenią  

 zasady kształtowania zabudowy - budynek mieszkalny - 1,5-2 kondygnacji z dachem dwu lub 

wielospadowym o nachyleniu 30°-45°, wysokość maks. do 10 m, od poziomu terenu do kalenicy dachu, 

budynki produkcyjno-składowe, gospodarcze - 1-1,5 kondygnacji nadziemnych, wysokość maks. 12 m., 

licząc od poziomu terenu do kalenicy dachu przy dachach dwu lub wielospadowych, a do linii okapu przy 

dachach płaskich; wszystkie obiekty i budynki lokalizowane w obrębie terenu zharmonizować 

kolorystycznie, materiałowo oraz pod względem formy architektonicznej  

3 P, UR - teren funkcji produkcyjne-gospodarczych, ustalenia dot. dopuszczalnych funkcji, zasad 

zabudowy im zagospodarowania terenu jak dla terenu I P, UR; dodatkowo - uwzględnić nieprzekraczalne 

linie zabudowy jak na rysunku planu - zał. nr 2, w odległości 6 m. od linii rozgraniczającej drogę KDd; 

w miejscu wskazanym na rysunku planu w zagospodarowaniu terenu uwzględnić pas zieleni izolacyjno-

krajobrazowej szerokości min. 5 m.  

4 EE - teren projektowanej stacji transformatorowej energetycznej 15 kV/0,4 kV; dopuszcza się 

lokalizowanie budynku stacji w odległości 0,5 m. od granic wydzielonej na ten cel działki; wielkość 

terenu 8,0 m x 8,0 m.  

KDd - teren poszerzenia istn. drogi dojazdowej (dz. geod. 59 poszerzona o część dz. 51/1 i 58/1 - pas 

szerokości 3,5 m) do szerokości 12 m w liniach rozgraniczających oraz drogi dojazdowej wydzielonej 

z dz. 58/1; szerokości 10 m. w liniach rozgraniczających. Dopuszcza się prowadzenie podziemnych sieci 

inżynieryjnego uzbrojenia terenu w liniach rozgraniczających drogi. 

3.2. Zasady obsługi komunikacyjnej dla obszaru zmiany:  

a) dojazd drogą dojazdową oznaczoną na rysunku planu - zał.graf. nr 2 symbolem KDd, z wykorzystaniem 

istniejącego zjazdu z drogi krajowej 222 Starogard-Skórcz, oznaczonej na rysunku planu symbolem KDk, 

pod warunkiem jego modernizacji,  

b) parkowanie pojazdów związanych z funkcją produkcyjno-usługową zapewnić na własnej działce, przy 

zastosowaniu wskaźnika min. 10 msc postojowych na 1.000 m
2
 pow. użytkowej usługi lub 10 msc/100 osób 

zatrudnionych; dla funkcji mieszkalnych zapewnić min. 1 msc/1 mieszkanie - dom. 

3.3. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej dla obszaru zmiany:  

a) zaopatrzenie w wodę - z wodociągu wiejskiego zlokalizowanego w liniach rozgraniczających drogi 

dojazdowej KDd,  

b) odprowadzenie ścieków sanitarnych - do zbiornika bezodpływowego szczelnego zlokalizowanego na 

działce, pod warunkiem udokumentowania odbioru i wywozu do oczyszczalni ścieków w Starogardzie; 

docelowo do kanalizacji sanitarnej ogólnomiejskiej; w wypadku projektowania na terenach oznaczonych 

symbolami 1 P, UR, 3 P.,UR, 2 MN, RO zakładów produkcyjnych wodochłonnych, w wyniku którego 

powstaną duże ilości ścieków, realizacja inwestycji winna być skoordynowana z budową kanalizacji 

sanitarnej włączonej do miejskiego systemu kanalizacji sanitarnej w Starogardzie Gdańskim,  

c) odprowadzenie wód opadowych - powierzchniowo do gruntu w granicach własnej działki,  

d) zaopatrzenie w energię elektryczną - z projektowanej stacji transformatorowej, zlokalizowanej na terenie 

oznaczonym symbolem 4EE,  
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e) zaopatrzenie w ciepło - z indywidualnego źródła ciepła spełniającego wymogi ochrony środowiska ustalone 

w odpowiednich przepisach szczególnych,  

f) gromadzenie i usuwanie odpadów stałych - do szczelnych pojemników usytuowanych na działce, 

z wywozem w miejsce wskazane przez Urząd Gminy. 

4. Zmiana nr 5 - Janowo - teren dz. 115/4 i 115/5. 

4.1. Ustalenia dla terenu objętego zmianą:  

U - teren zabudowy usługowej lub produkcyjno-gospodarczej - warsztat samochodowy diagnostyczno-

mechaniczny z częścią ekspozycyjną - salonem samochodowym; dopuszcza się lokalizację innych usług lub 

funkcji o podobnym charakterze.  

 warunki urbanistyczne: budynki 1-1,5 kondygnacji nadziemnych, poziom posadowienia parteru - maks. 0,60 

m. nad poziomem terenu; wysokość budynku do 10 m licząc od poziomu terenu do najwyższego punktu 

kalenicy przy dachach spadzistych, do 7,5 m licząc od poziomu terenu do linii okapu - przy dachach 

płaskich; łączna powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć 60% powierzchni terenu; tereny 

nie przewidziane pod zabudowę - biologicznie czynne zagospodarować zielenią ochronną i ozdobną; 

zachować linię zabudowy jak na rysunku planu - 25 m od krawędzi jezdni drogi Starogard-Skórcz(droga 

krajowa nr 229); 18 m od linii rozgraniczającej terenu; istniejący szpaler świerków wzdłuż drogi - zachować,  

 ewentualna uciążliwość funkcji usługowej czy produkcyjno-gospodarczej nie może wykraczać poza granice 

lokalizacji,  

 w zagospodarowaniu terenu uwzględnić konieczność zapewnienia dojazdu do dz. 115/3, o szer. min. 4,5 m,  

 nie ustala się zasad podziału terenu zmiany na działki budowlane; dla obszaru zmiany nie ustala się linii 

rozgraniczających tereny o różnych funkcjach lub zasadach zagospodarowania. 

4.2. Zasady obsługi komunikacyjnej:  

dojazd - w miejscu wskazanym na rysunku planu, z wykorzystaniem, wspólnego z dz. 115/6, zjazdu 

z drogi krajowej nr 222 Starogard-Skórcz, oznaczonej na rysunku planu symbolem KDk:  

a) przez teren U zapewnić przejazd - dojazd do dz. 115/3 o min. szerokości 4,5 m,  

b) parkowanie pojazdów dla użytkowników usług / funkcji produkcyjno-gospodarczej zapewnić w obrębie 

lokalizacji, przy zachowaniu wskaźnika min. 1 mp/100 m
2
 pow. uż. funkcji usługowej bądź produkcyjno-

gospodarczej. 

4.3. Zasady obsługi inżynieryjnej terenu:  

a) zaopatrzenie w wodę - z wodociągu wiejskiego,  

b) odprowadzenie ścieków sanitarnych - do zbiornika bezodpływowego szczelnego zlokalizowanego na 

działce, pod warunkiem udokumentowania odbioru i wywozu do oczyszczalni ścieków w Starogardzie; 

docelowo do kanalizacji sanitarnej ogólnomiejskiej,  

c) odprowadzenie wód opadowych - powierzchniowo do gruntu w granicach własnej działki, wody opadowe 

z placów utwardzonych, parkingów odprowadzić po uprzednim podczyszczeniu z w separatorze z resztek 

benzyn, tłuszczu i piasku,  

d) zaopatrzenie w ciepło - z indywidualnych, lokalnych źródeł, z wykorzystaniem paliw proekologicznych,  

e) zaopatrzenie w energię elektryczną - przy zapotrzebowaniu do 10 KW z istniejącej sieci, powyżej 10 KW - 

poprzez nową linię nn napowietrzną ze stacji transformatorowej zlokalizowanej po przeciwnej stronie drogi 

krajowej Starogard-Skórcz (droga nr 222),  

f) gromadzenie i usuwanie odpadów - do szczelnych pojemników usytuowanych na działce, z wywozem 

w miejsce wskazane przez Urząd Gminy. 

5. Zmiana nr 7 - Koteże - teren dz. 44,45, części dz. 74/2 i części dz. 71.  

Teren zmiany przeznaczony na zespół zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej wraz z usługami 

towarzyszącymi, zielenią osiedlową, terenem sportu i rekreacji oraz terenami komunikacyjnymi drogi 

dojazdowe, lokalne, ciągi pieszo-rowerowe i tereny towarzyszącej infrastruktury technicznej. 
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5.1. Ustalenia dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi:  

1 ZI - teren zieleni izolacyjno-krajobrazowej, bez zabudowy; dla terenu nie ustala się warunków 

urbanistycznych ani zasad podziału na działki; teren publiczny.  

2 MN - teren zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej wolnostojącej, z dopuszczeniem zabudowy 

bliźniaczej; bez zabudowy gospodarczej i hodowlanej; nie dopuszcza się lokalizowania usług ani innych 

funkcji gospodarczych wymagających zmiany sposobu użytkowania obiektów mieszkalnych bądź nowych 

obiektów kubaturowych:  

 warunki urbanistyczne - zabudowa mieszkaniowa - do 2,5 kondygnacji nadziemnych, wysokość zabudowy 

do 10 m. ponad poziom terenu, licząc do kalenicy dachu, dachy dwu lub wielospadowe, z kalenicą główną 

sytuowaną równolegle do ulic i dróg dojazdowych; spadki dachów - 30°-45°;poziom posadowienia parteru - 

nie wyżej niż 0,90 m nad poziomem terenu; zachować linie zabudowy jak na rysunku planu; zasady podziału 

terenu na działki budowlane wg rysunku planu, przy czym dopuszcza się łączne przez jednego inwestora 

zagospodarowanie dwu działek z zachowaniem zasady sytuowania wówczas jednego domu na tak 

połączonej działce; maks. pow. zabudowy - 25% powierzchni działki, teren nie przewidziany pod zabudowę 

zagospodarować zielenią ozdobną; w zagospodarowaniu terenu zachować istniejącą zieleń wysoką.  

3 MN, MW - teren zabudowy mieszkaniowej jedno lub wielorodzinnej, bez zabudowy gospodarczej 

czy hodowlanej, nie dopuszcza się lokalizowania usług ani innych funkcji gospodarczych wymagających 

zmiany sposobu użytkowania obiektów mieszkalnych bądź nowych obiektów kubaturowych: 

 warunki urbanistyczne - dla zabudowy jednorodzinnej wysokość do 2,5 kondygnacji nadziemnych, dla 

wielorodzinnej do 3,5 kondygnacji, pow. zabudowy nie może przekroczyć 25% powierzchni działki, dachy 

dwu lub wielospadowe o spadkach od 30°-45°, ustawione kalenicą równolegle do drogi dojazdowej 02 KDL 

lub 06 KDL, dopuszcza się sytuowanie garaży w parterze - przyziemiu, piwnicy lub jako dobudowane do 

budynku głównego mieszkalnego; min. 20% pow. działki zagospodarować zielenią; linie zabudowy jak na 

rysunku planu.  

4 MN,MW - teren zabudowy mieszkaniowej jedno lub wielorodzinnej, bez zabudowy gospodarczej 

czy hodowlanej, nie dopuszcza się lokalizowania usług ani innych funkcji gospodarczych wymagających 

zmiany sposobu użytkowania obiektów mieszkalnych bądź nowych obiektów kubaturowych.  

ustalenia dot. warunków urbanistycznych - jak dla terenu 3 MN,MW  

5 U,MN,MW - teren usług typu handel, gastronomia, biura, rzemiosło usługowe itp. na zasadzie 

analogii do funkcji wyżej wymienionych lub uciążliwości analogicznej do wyżej wymienionych, 

z towarzyszeniem zabudowy mieszkaniowej jedno lub wielorodzinnej. Funkcja usługowa realizowana 

jako wolnostojąca bądź wbudowana np. w partery budynków. Dopuszcza się sytuowanie garaży 

wolnostojących, nie dopuszcza się budynków gospodarczych czy hodowlanych. Dopuszcza się 

sytuowanie budynków wyłącznie o funkcji usługowej. 

 warunki urbanistyczne - wysokość zabudowy do 3,5 kondygnacji, dachy dwu lub wielospadowe o spadkach 

30-45 °, ustawione kalenicą równolegle do drogi dojazdowej 03. KDd lub ciągu pieszego 08 KX; wzdłuż 

ciągu pieszego zachować linię zabudowy jak na rysunku, linie nieprzekraczalne wzdłuż dróg dojazdowych 

jak na rysunku planu; pow. zabudowy nie może przekroczyć 50% powierzchni terenu; część terenu 

nie przewidzianą pod zabudowę zagospodarować zielenią ozdobną na min. 15% powierzchni działki.  

6 MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnostojącej, bez zabudowy gospodarczej 

i hodowlanej. Nie dopuszcza się lokalizowania usług ani innych funkcji gospodarczych wymagających 

zmiany sposobu użytkowania obiektów mieszkalnych bądź nowych obiektów kubaturowych.  

warunki urbanistyczne - jak dla terenu 2.MN.  

7 KX - teren placu pieszego, bez zabudowy, dopuszcza się wyznaczenie ciągu rowerowego 

stanowiącego kontynuację ciągu rowerowego usytuowanego w liniach rozgraniczających terenu 08.KX, 

nie ustala się zasad podziału na działki budowlane; teren publiczny.  

8 U,MN - teren usług typu handel, gastronomia, biura, rzemiosło usługowe itp. na zasadzie analogii do 

funkcji wyżej wymienionych lub uciążliwości analogicznej do wyżej wymienionych, z towarzyszeniem 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Funkcja usługowa realizowana jako wbudowana - w parterach 
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budynków mieszkalnych. Dopuszcza się sytuowanie garaży wolnostojących, nie dopuszcza się budynków 

gospodarczych czy hodowlanych. 

 warunki urbanistyczne - jak dla 5 U, MN.  

9 MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej, bez zabudowy gospodarczej czy 

hodowlanej; nie dopuszcza się lokalizowania usług ani innych funkcji gospodarczych wymagających 

zmiany sposobu użytkowania obiektów mieszkalnych bądź nowych obiektów kubaturowych. 

 warunki urbanistyczne - jak dla terenu 2.MN.  

10 U, MN - teren usług typu handel, gastronomia, biura, rzemiosło usługowe itp. na zasadzie analogii 

do funkcji wyżej wymienionych lub uciążliwości analogicznej do wyżej wymienionych, 

z towarzyszeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Funkcja usługowa realizowana jako 

wbudowana - w parterach budynków mieszkalnych. Dopuszcza się sytuowanie garaży wolnostojących, 

nie dopuszcza się budynków gospodarczych czy hodowlanych. 

 warunki urbanistyczne - wysokość zabudowy do 3,5 kondygnacji, dachy dwu lub wielospadowe o spadkach 

30°-45°, ustawione kalenicą równolegle do drogi dojazdowej 03.KDd; linia zabudowy nieprzekraczalna jak 

na rysunku; pow. zabudowy nie może przekroczyć 50% powierzchni terenu; część terenu nie przewidzianą 

pod zabudowę zagospodarować zielenią ozdobną na min. 15% powierzchni działki.  

11 MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej, bez zabudowy gospodarczej 

czy hodowlanej; nie dopuszcza się lokalizowania usług ani innych funkcji gospodarczych wymagających 

zmiany sposobu użytkowania obiektów mieszkalnych bądź nowych obiektów kubaturowych; dopuszcza 

się sytuowanie garaży wbudowanych. 

 warunki urbanistyczne - budynki maks. 2,5 kondygnacji nadziemnych, dachy dwu lub wielospadowe, 

ustawione kalenicą równolegle do drogi dojazdowej, pow. zabudowy nie może przekroczyć 25% pow. 

działki, o spadkach 30°-45°, linie zabudowy jak na rysunku planu, część terenu nie przewidzianą pod 

zabudowę zagospodarować zielenią ozdobną na min. 15% powierzchni działki.  

12 KP - teren parkingu na samochody osobowe, ogólnodostępnego, bez zabudowy kubaturowej; 

nie ustala się zasad podziału na działki budowlane.  

13 EE - teren stacji transformatorowej 15 kV / 0,4 kV; budynek parterowy z dachem dwuspadowym 

lub wielospadowym, dopuszcza się sytuowanie obiektu stacji w odległości 0,5 m od granic działki, 

zabudowę kształtować zgodnie z wymogami technicznymi stacji transformatorowej.  

14 MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej, bez zabudowy gospodarczej 

czy hodowlanej, nie dopuszcza się lokalizowania usług ani innych funkcji gospodarczych wymagających 

zmiany sposobu użytkowania obiektów mieszkalnych bądź nowych obiektów kubaturowych; dopuszcza 

się sytuowanie garaży wbudowanych. 

 warunki urbanistyczne - jak dla terenu 11 MN.  

15 ZI, 16.ZI, 17.ZI, 18.ZI - tereny zieleni izolacyjno-krajobrazowej, bez zabudowy, teren publiczny.  

19 MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej, bez zabudowy gospodarczej 

czy hodowlanej; nie dopuszcza się lokalizowania usług ani innych funkcji gospodarczych wymagających 

zmiany sposobu użytkowania obiektów mieszkalnych bądź nowych obiektów kubaturowych. 

 warunki urbanistyczne - jak dla terenu 11.MN  

20 MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej, bez zabudowy gospodarczej czy 

hodowlanej; nie dopuszcza się lokalizowania usług ani innych funkcji gospodarczych wymagających 

zmiany sposobu użytkowania obiektów mieszkalnych bądź nowych obiektów kubaturowych. 

 warunki urbanistyczne - jak dla terenu 11.MN.  

21 ZI, 22.ZI - teren zieleni izolacyjno-krajobrazowej, bez zabudowy kubaturowej; teren publiczny; 

nie dopuszcza się podziału na działki budowlane; zachować istniejącą zieleń wysoką; istniejący rów do 

zachowania.  

23 U, MN - teren usług typu handel, gastronomia, biura, rzemiosło usługowe itp. na zasadzie analogii 

do funkcji wyżej wymienionych lub uciążliwości analogicznej do wyżej wymienionych, 
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z towarzyszeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Funkcja usługowa realizowana jako 

wbudowana - w parterach budynków mieszkalnych. Dopuszcza się sytuowanie garaży wolnostojących, 

nie dopuszcza się budynków gospodarczych czy hodowlanych. Dopuszcza się sytuowanie wyłącznie 

funkcji usługowej, bez mieszkania. 

 warunki urbanistyczne - wysokość zabudowy maks. 2 kondygnacje nadziemne, wysokość do 9 m. licząc od 

poziomu terenu do najwyższego punktu kalenicy, dachy dwu lub wielospadowe o spadku 30°-45°, pow. 

zabudowy maks. 25% pow. działki, linie zabudowy jak na rysunku planu.  

24 MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej, bez zabudowy gospodarczej 

czy hodowlanej; nie dopuszcza się lokalizowania usług ani innych funkcji gospodarczych wymagających 

zmiany sposobu użytkowania obiektów mieszkalnych bądź nowych obiektów kubaturowych. 

 warunki urbanistyczne - jak dla terenu 2 MN.  

25 US - teren sportowo-rekreacyjny - boiska do gier, kort, plac zabaw itp. do rekreacji na wolnym 

powietrzu, dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury, bez zabudowy kubaturowej, min. 30% 

działki przeznaczyć na towarzyszącą zieleń o funkcjach ozdobnych i izolacyjnych; nie ustala się zasad 

podziału na działki budowlane.  

26 ZP - teren zieleni publicznej, osiedlowej; o funkcjach rekreacyjnych; dopuszcza się sytuowanie 

niezbędnych dla funkcjonowania osiedla mieszkaniowego urządzeń, sieci i obiektów infrastruktury 

technicznej - w tym ewentualnej przepompowni ścieków sanitarnych dla osiedla (bezskratkowa, 

nie powodująca uciążliwości dla sąsiadujących terenów zabudowy mieszkaniowej); 

 w zagospodarowaniu terenu uwzględnić wyznaczenie ścieżek pieszych i rowerowych w miejscach 

wskazanych na rysunku planu jako wyróżnione kierunki ciągów pieszych i pieszo-rowerowych; teren 

zagospodarować zielenią adekwatną siedliskowo i geograficznie, zieleń i ewentualnie wody o funkcji 

rekreacyjnej (stały zbiornik wodny powstały naturalnie lub urządzony świadomie o funkcji rekreacyjnej, 

ozdobnej) stanowić mają min. 80% powierzchni terenu; dopuszcza się sytuowanie urządzeń rekreacyjnych, 

sportowych, placów zabaw itp. oraz budynków kubaturowych parterowych z dachem dwu lub 

wielospadowym o nachyleniu połaci 30°-45°, typu świetlica-klub o pow. zabudowy do maks. 50 m
2
 i 

kubaturze maks. 250 m
3
; wyklucza się realizację miejsc parkingowych; wyklucza się podział terenu na 

działki budowlane  

Tereny komunikacyjne: tereny o nr kolejno od 01 - 015; tereny publiczne, bez zabudowy, dopuszcza 

się realizację infrastruktury technicznej - sieci inżynieryjnego uzbrojenia terenu - w liniach 

rozgraniczających dróg i ulic oraz wydzielonych ciągów pieszych i pieszo-rowerowych  

01 KDd - teren drogi dojazdowej - o szerokości 10 i 12 m w liniach rozgraniczających, w granicach 

zmiany poszerzenie istn. drogi (dz. geod. 43) o 6 m.;  

02 KDd - teren drogi dojazdowej, o szerokości 10,0 m w liniach rozgraniczających,  

03 KDd - teren drogi dojazdowej, o szerokości 10,0 i 12,0 m w liniach rozgraniczających - jak na 

rysunku planu, w zagospodarowaniu i urządzeniu zastosować techniczne rozwiązania jak dla ruchu 

uspokojonego, dopuszcza się sytuowanie miejsc parkingowych przykrawężnikowych,  

04 KDd - teren drogi dojazdowej o szerokości 10,0 m w liniach rozgraniczających,  

05 KDd - teren drogi dojazdowej o szerokości 8,0 m w liniach rozgraniczających, z zawrotką jak na 

rysunku planu,  

06 KDL - teren drogi - ulicy lokalnej, o szerokości w liniach rozgraniczających 14,0 m., w granicach 

zmiany - poszerzenie istn. drogi (dz. geod. 173) o odpowiednio 5,0 i 7,0 m - jak na rysunku planu,  

07 KDd - teren drogi dojazdowej o szerokości 8,0 m w liniach rozgraniczających, z zawrotką jak na 

rysunku planu,  

08 KX - teren wydzielonego ciągu pieszo-rowerowego o szerokości w liniach rozgraniczających 8,0 m,  

09 KX - teren wydzielonego ciągu pieszo-rowerowego o szerokości 8,0 m w liniach rozgraniczających,  

010 KX, 011KX - tereny wydzielonych ciągów pieszo-rowerowych o szerokości 6,0 m w liniach 

rozgraniczających,  
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012 KX - tereny wydzielonego ciągu pieszo - rowerowego o szerokości 6,0 m w liniach 

rozgraniczających,  

013 KDL - tereny drogi lokalnej o szerokości w liniach rozgraniczających 14,0 m., w granicach 

zmiany - poszerzenie istniejącej drogi (dz. geod. 73) o 8,0 m,  

014 KDL - tereny drogi lokalnej o szerokości w liniach rozgraniczających 14,0 m, w granicach zmiany 

- poszerzenie istniejącej drogi (dz. geod. 372) o 4,0 m,  

015 KDd - teren drogi dojazdowej o szerokości w liniach rozgraniczających 10,0 m z zawrotką jak na 

rysunku planu,  

016 KX - teren wydzielonego ciągu pieszo-rowerowego o szerokości 6,0 m. w liniach 

rozgraniczających. 

5.2. Zasady obsługi komunikacyjnej:  

a) dojazd do terenu objętego zmianą - istniejącymi drogami lokalnymi gminnymi; obsługa komunikacyjna 

w oparciu o istniejące i projektowane drogi dojazdowe i lokalne oznaczone na rysunku planu symbolami: 01 

KDd, 02 KDd, 03.KDd, 04.KDd, 05KDd, 06.KDL, 07.KDd, 013.KDL, 014KDL,015.KDd. Ustalenia 

szczegółowe dla terenów dróg wg pkt 5.1.,  

b) na terenie objętym planem wyznacza się tereny ciągów pieszorowerowych oznaczonych na rysunku 

symbolami: 08.KX, 09 KX, 010 KX, 011 KX, 012 KX, 016 KX oraz teren placu - oznaczony symbolem 

7.KX. Ustalenia szczegółowe dla tych terenów wg pkt 5.1.,  

c) ustala się następujące zasady parkowania dla terenu zmiany:  

 dla poszczególnych terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi należy w ramach terenu zapewnić 

liczbę miejsc parkingowych w/g wskaźnika: dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - 1 mp/1 

mieszkanie dla mieszkańców, dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (na własnych działkach) - wg 

wskaźnika 1 mp/1 dom dla mieszkańców, dla usług - wg wskaźnika min. 10 mp/1.000 m
2
 pow. użytkowej 

dla użytkowników,  

 czasowe miejsca postojowe dla gości, dopuszcza się przykrawężnikowo, na terenach uliczek dojazdowych 

i lokalnych, 

d) dopuszcza się na ulicach dojazdowych (oznaczonych symbolami KD) wprowadzenie organizacji ruchu 

i rozwiązań geometrycznych jak dla strefy zamieszkania, po uzgodnieniu projektu budowlanego i organizacji 

ruchu z właściwym zarządem ruchu 

5.3. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej.  

a) zaopatrzenie w wodę - z wodociągu wiejskiego, projektowane sieci wodociągowe w liniach 

rozgraniczających dróg i ciągów pieszo-rowerowych,  

b) odprowadzenie ścieków sanitarnych - poprzez projektowaną kanalizację sanitarną włączoną do systemu 

kanalizacji sanitarnej miasta Starogard (kolektor na osiedlu Przylesie); dopuszcza się lokalizację ewentualnej 

przepompowni ścieków w terenach zieleni (26.ZP); realizację sieci kanalizacji sanitarnej skoordynować 

z budową systemu kanalizacji sanitarnej miejskiej Starogardu Gdańskiego,  

c) odprowadzenie wód opadowych - z ulic, dojazdów, parkingów utwardzonych - po podczyszczeniu do 

kanalizacji deszczowej; z terenów zielonych, działek zabudowy mieszkaniowej i usługowo-mieszkaniowej - 

zagospodarować na własnej działce; realizację sieci kanalizacji deszczowej skoordynować z budową sieci 

deszczowej miejskiej Starogardu Gdańskiego lub systemem kanalizacji deszczowej wiejskiej wsi Koteże,  

d) zaopatrzenie w gaz - na cele socjalno-bytowe i ewentualnie grzewcze, na warunkach POZG Gdańsk, 

z włączeniem do istn. sieci na terenie miasta Starogard Gdański - osiedle Przylesie,  

e) zaopatrzenie w energie elektryczną - z projektowanej sieci rozdzielczej nn - kablowej bądź napowietrznej, 

z uwzględnieniem projektowanej stacji transformatorowej l5kV/0,4 kV usytuowanej na terenie 13.EE,  

f) zaopatrzenie w ciepło - indywidualne źródła ciepła, preferowane paliwa proekologiczne,  
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g) gromadzenie i usuwanie odpadów stałych - gromadzenie w szczelnych pojemnikach, wywóz w sposób 

zorganizowany na wysypisko gminne lub miejskie, na podstawie lokalnych przepisów; dla zabudowy 

jednorodzinnej - pojemniki lokalizować na każdej działce, dla zabudowy wielorodzinnej bądź usługowo-

mieszkaniowej - śmietniki/punkty gromadzenia odpadów lokalizować na podstawie projektu budowlanego 

zagospodarowania terenu; rekomenduje się wprowadzenie pojemników umożliwiających selektywną zbiórkę 

odpadów. 

6. Zmiana nr 8 - NOWA WIEŚ - dz. 15 i część dz. 29/1. 

6.1. Ustalenia dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi są następujące:  

URP - teren zabudowy o funkcjach produkcyjno-gospodarczych, składowych i usługowych; adaptuje się 

istniejące obiekty kubaturowe i dopuszcza się ich remonty, przebudowy i modernizacje pod warunkiem, że 

spełniać będą warunki urbanistyczne ustalone dla nowych obiektów:  

 warunki urbanistyczne dla nowych obiektów - zabudowa do 1,5 kondygnacji, wysokość maks. 12 m licząc od 

poziomu terenu do kalenicy dla dachów spadzistych, maks. 10 m licząc od poziomu terenu do linii okapu dla 

dachów płaskich; w zagospodarowaniu obowiązują nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku planu; 

wzdłuż wschodniej i południowej granicy terenu wymagany min. 5 m pas wielowarstwowej zieleni 

izolacyjno-krajobrazowej z zastosowaniem zieleni adekwatnej siedliskowo i geograficznie; maks. pow. 

zabudowy nie może przekroczyć 25% powierzchni działki, teren nie zabudowany i nie przeznaczony na 

drogi, place zagospodarować zielenią; wszystkie obiekty i budynki (zabudowa istniejąca, nowo 

projektowana, ogrodzenia itp.) lokalizowane w obrębie terenu zharmonizować kolorystycznie i materiałowo; 

nie ustala się zasad podziału terenu na działki budowlane; utwardzić place manewrowe i składowe,  

 inne uwarunkowania - ewentualne funkcje usługowe, produkcyjno-gospodarcze, składowe nie mogą 

powodować uciążliwości poza granicą lokalizacji; istniejącą linię energetyczną napowietrzną zlikwidować 

i przenieść wraz z transformatorem w miejsce wskazane na rysunku planu (wzdłuż granicy wschodniej 

terenu),  

ZE - teren zieleni ekologicznej, zakaz zabudowy i zmiany charakteru naturalnych zbiorowisk 

roślinnych; warunki urbanistyczne - nie dotyczy.  

KP - teren parkingu, bez zabudowy kubaturowej; wzdłuż granic południowej i zachodniej w miejscach 

wskazanych na rysunku planu wymagany pas zieleni izolacyjno-krajobrazowej o szerokości min 5 m.  

KDd - teren drogi dojazdowej o szerokości w liniach rozgraniczających 10-12 m., jak na rysunku 

planu. 

6.2. Zasady obsługi komunikacyjnej:  

a) dojazd - w oparciu o istniejące drogi gminne i drogę dojazdową KDd,  

b) parkowanie - na terenie KP bądź na terenie UR,P., zapewnić ilość miejsc przy zastosowaniu wskaźnika 10 

mp/1.000 m
2
 pow. uż dla użytkowników usług, stosownie do potrzeb funkcji i 10 mp/100 osób 

zatrudnionych. 

6.3. Zasady obsługi inżynieryjnej terenu:  

a) zaopatrzenie w wodę - z ujęcia własnego zlokalizowanego na działce,  

b) odprowadzenie ścieków sanitarnych - socjalno-bytowych - do szczelnego zbiornika bezodpływowego 

usytuowanego na działce pod warunkiem udokumentowania odbioru i wywozu do oczyszczalni miejskiej 

w Starogardzie,  

c) odprowadzenie wód opadowych - zagospodarować na własnej działce, wody opadowe z utwardzonych 

powierzchni dróg, placów, parkingów podczyścić przed odprowadzeniem do gruntu,  

d) zaopatrzenie w energię elektryczną - z istniejącej i przebudowanej sieci nn oraz transformatora nasłupowego 

zlokalizowanego na działce (wymagane jego przeniesienie w miejsce wskazane na rysunku planu),  

e) zaopatrzenie w ciepło - z lokalnych źródeł ciepła, wymagane paliwo proekologiczne,  

f) gromadzenie i usuwanie odpadów stałych - do szczelnych pojemników usytuowanych na działce, 

z wywozem w miejsce wskazane przez Urząd Gminy. 

7. Zmiana nr 9 - OKOLE - dz. 34/19, 34/20, 34/21, 34/22, 34/23. 
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7.1. Ustalenia dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi:  

MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej, bez zabudowy gospodarczej 

i hodowlanej; budynki mieszkalne - do 2,5 kondygnacji nadziemnych, dopuszczalne sytuowanie garażu na 

samochód osobowy jako wolnostojący lub dobudowany do budynku mieszkalnego; poziom posadowienia 

parteru budynku mieszkalnego - maks. 0,90 m od poziomu terenu, wysokość zabudowy do 10 m licząc od 

poziomu terenu do najwyższego punktu kalenicy, dachy dwu lub wielospadowe, o spadku 30°-45°, 

ustawione kalenicą główną równolegle do drogi dojazdowej KDd; łączna powierzchnia zabudowy (budynek 

mieszkalny i ew. garażowy) nie może przekraczać 30% powierzchni działki; teren nie zabudowany 

i nie utwardzony zagospodarować zielenią ozdobną i izolacyjną; zasady podziału na działki budowlane - wg 

rysunku planu; dopuszcza się łączne zagospodarowanie dwu działek przez jednego inwestora; 

w zagospodarowaniu uwzględnić nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku planu  

KDd - teren drogi dojazdowej o szerokości 6,0 m w liniach rozgraniczających 

7.2. Zasady obsługi komunikacyjnej:  

a) dojazd w oparciu o istniejącą drogę gminną i dojazd KDd,  

b) parkowanie - na własnych działkach. 

7.3. Zasady obsługi inżynieryjnej terenu:  

a) zaopatrzenie w wodę - z wodociągu wiejskiego,  

b) odprowadzenie ścieków sanitarnych - do szczelnego zbiornika bezodpływowego usytuowanego na działce 

pod warunkiem udokumentowania odbioru i wywozu do oczyszczalni miejskiej w Starogardzie,  

c) odprowadzenie wód opadowych - zagospodarować na własnej działce,  

d) zaopatrzenie w energię elektryczną - z istniejącej i projektowanej sieci rozdzielczej nn, z zastrzeżeniem 

konieczności budowy stacji transformatorowej z linią zasilającą SN-15 kV dla zespołu działek (lokalizacja 

stacji poza terenem opracowania zmiany),  

e) zaopatrzenie w ciepło - z lokalnych źródeł ciepła, wskazane paliwo proekologiczne,  

f) gromadzenie i usuwanie odpadów stałych - do szczelnych pojemników usytuowanych na działce, 

z wywozem w miejsce wskazane przez Urząd Gminy. 

8. Zmiana nr 10 - Rokocin - część dz. 107/18 o pow. 2,37 ha. 

8.1. Ustalenia dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi:  

MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej, bez zabudowy gospodarczej 

i hodowlanej; dopuszcza się sytuowanie garaży na samochód osobowy, wolnostojących bądź 

dobudowanych; budynki mieszkalne - do 2,5 kondygnacji nadziemnych, poziom posadowienia parteru 

budynku mieszkalnego - maks. 0,60 m. od poziomu terenu, wysokość zabudowy do 10 m licząc od poziomu 

terenu do najwyższego punktu kalenicy, dachy dwu lub wielospadowe, o spadku 30°-45°, ustawione 

kalenicą główną równolegle do drogi dojazdowej KDd lub drogi gminnej KDG; łączna powierzchnia 

zabudowy (budynek mieszkalny i ew. garażowy) nie może przekraczać 25% powierzchni działki; teren 

nie zabudowany i nie utwardzony zagospodarować zielenią ozdobną i izolacyjną; zasady podziału na działki 

budowlane - wg rysunku planu; dopuszcza się łączne zagospodarowanie dwu działek przez jednego 

inwestora; w zagospodarowaniu uwzględnić nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku planu.  

KDd - teren drogi dojazdowej z zawrotką o szerokości w liniach rozgraniczających - 10,0 m.  

KX - teren wydzielonego ciągu pieszo-jezdnego, stanowiącego dojście do terenu nad jeziorem i dojście 

oraz dojazd do pól oraz terenu zieleni ekologicznej ZE; szerokość w liniach rozgraniczających - 6,0 m.  

ZI - teren zieleni izolacyjno-krajobrazowej, obsadzić zielenią wysoką.  

ZE - teren zieleni ekologicznej, wyklucza się zabudowę i podział terenu; teren zagospodarować zielenią 

adekwatną siedliskowo i geograficznie, ochronie podlega istniejące trzcinowisko przy cieku wodnym, 

pożądane wzmocnienie obudowy biologicznej cieku zielenią.  

W - teren wód otwartych, istniejący ciek, wyklucza się obudowę i kanalizację cieku. 

8.2. Zasady obsługi komunikacyjnej:  
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a) dojazd w oparciu o drogę gminną Starogard-Sumin oznaczona na rysunku planu symbolem KDG oraz drogę 

dojazdową KDd,  

b) parkowanie - na własnej działce. 

8.3. Zasady obsługi inżynieryjnej terenu:  

a) zaopatrzenie w wodę - z wodociągu wiejskiego,  

b) odprowadzenie ścieków sanitarnych - etapowo: do szczelnego zbiornika bezodpływowego usytuowanego na 

działce pod warunkiem udokumentowania odbioru i wywozu do oczyszczalni miejskiej w Starogardzie; 

docelowo - do kanalizacji sanitarnej wiejskiej wsi Rokocin z oczyszczalnią wiejską,  

c) odprowadzenie wód opadowych - zagospodarować na własnej działce,  

d) zaopatrzenie w energię elektryczną - z istniejącej i projektowanej sieci rozdzielczej nn, z zastrzeżeniem 

konieczności budowy stacji transformatorowej z linią zasilającą SN-15 kV i linia rozdzielczą dla zespołu 

działek (lokalizacja stacji poza terenem opracowania zmiany),  

e) zaopatrzenie w ciepło - z lokalnych źródeł ciepła, wskazane paliwo proekologiczne,  

f) gromadzenie i usuwanie odpadów stałych - do szczelnych pojemników usytuowanych na działce, 

z wywozem w miejsce wskazane przez Urząd Gminy. 

9. Zmiana nr 11- Rokocin - część dz. 94/3 o pow. 0,69 ha. 

9.1. Ustalenia dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi:  

MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej, bez zabudowy gospodarczej 

i hodowlanej; dopuszcza się sytuowanie budynków garażowych na samochód osobowy wolnostojących lub 

dobudowanych do budynków mieszkalnych; dopuszcza się lokalizację towarzyszących funkcji 

mieszkaniowej usług handlu detalicznego:  

 warunki urbanistyczne: budynki mieszkalne do 2,5 kondygnacji nadziemnych, maks. wysokość 10 m licząc 

od poziomu terenu do kalenicy dachu, dachy dwu lub wielospadowe o nachyleniu 30°-45°; usytuowane 

równolegle do drogi dojazdowej KDd; linie nieprzekraczalne zabudowy - jak na rysunku planu; 

w zagospodarowaniu terenu uwzględnić istniejącą linię energetyczna napowietrzną nn wraz ze strefą jak na 

rysunku planu; zasady podziału terenu na działki budowlane - wg rysunku planu,  

 inne ustalenia - istniejący drzewostan wzdłuż drogi 22 oraz istniejące gniazdo bociana do zachowania 

i ochrony; wymagane uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu z Woj. Konserwatorem Przyrody pod 

kątem spełnienia tych warunków ochrony środowiska przyrodniczego.  

ZI - pas wielopiętrowej zieleni izolacyjno-krajobrazowej, dopuszcza się ogrodzenie pełne na styku 

z zabudową mieszkaniową terenu MN o wysokości 1,50 m obsadzone zielenią  

KDd - teren drogi dojazdowej o szerokości jak na rysunku planu w liniach rozgraniczających: 8,0 

wzdłuż drogi krajowej Starogard - Chojnice (nr 22 - droga krajowa) i 10 m - odcinek prostopadły do 

drogi 22, w granicach zmiany - poszerzenie istniejącej drogi (dz. 94/1) o 2,0 m; zachować istniejącą 

zieleń wysoką wzdłuż drogi krajowej 22 (oznaczonej na rysunku planu symbolem KDk); miejsce 

włączenia do układu drogowego wskazano na rysunku planu. 

9.2. Zasady obsługi komunikacyjnej:  

a) dojazd w oparciu o drogę dojazdową KDd włączona do drogi krajowej KDK Starogard-Chojnice (nr 22) 

w miejscu wskazanym na rysunku planu,  

b) parkowanie - na własnej działce. 

9.3. Zasady obsługi inżynieryjnej terenu:  

a) zaopatrzenie w wodę - z wodociągu wiejskiego,  
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b) odprowadzenie ścieków sanitarnych - etapowo - do szczelnego zbiornika bezodpływowego usytuowanego na 

działce pod warunkiem udokumentowania odbioru i wywozu do oczyszczalni miejskiej w Starogardzie; 

alternatywnie dopuszcza się oczyszczanie ścieków w oczyszczalni przydomowej i odprowadzenie 

oczyszczonych ścieków drenażem rozsączającym w grunt w granicach własnej działki, o ile warunki 

gruntowo-wodne pozwalają na takie rozwiązanie; docelowo - odprowadzenie ścieków do wiejskiej 

kanalizacji sanitarnej wsi Rokocin,  

c) odprowadzenie wód opadowych - zagospodarować na własnej działce,  

d) zaopatrzenie w energię elektryczną - z istniejącej sieci nn,  

e) zaopatrzenie w ciepło - z lokalnych źródeł ciepła, wskazane paliwo proekologiczne,  

f) gromadzenie i usuwanie odpadów stałych - do szczelnych pojemników usytuowanych na działce, 

z wywozem w miejsce wskazane przez Urząd Gminy. 

10. Zmiana nr 12 - Rokocin - część dz. 82 o pow. 0,55 ha 

10.1. Ustalenia dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi:  

1 UR, P -teren funkcji produkcyjno-gospodarczych, usługowych, (m. innymi istniejąca baza transportowa 

i magazynowa firmy "Drog-Trans") wraz z infrastrukturą i zielenią towarzyszącą; wyklucza się lokalizację 

funkcji uciążliwych dla środowiska w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska; ewentualne 

uciążliwości funkcji produkcyjno-gospodarczych nie mogą wykraczać poza teren lokalizacji;  

 adaptuje się istniejącą zabudowę - budynek usługowo-handlowy i portiernię;  

 warunki urbanistyczne - zabudowa maks. 2 kondygnacyjna, o wysokości do 12 m licząc od poziomu terenu 

do kalenicy przy dachach spadzistych i do 10 m licząc od poziomu terenu do okapu lub gzymsu wieńczącego 

przy dachach płaskich; łączna powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć 25% powierzchni terenu; teren 

nie zabudowany i nie przeznaczony na place bądź parkingi i dojazdy zagospodarować zielenią ozdobną 

i izolacyjną, wyklucza się podział terenu na działki budowlane.  

2 ZE - teren zieleni ekologicznej, wyklucza się zabudowę kubaturową i inne niż poprzez zieleń bądź 

zbiorniki wodne urządzenie terenu; warunki urbanistyczne - nie dotyczy.  

3 ZI, 4 ZI - pasy zieleni izolacyjno-krajobrazowej; dopuszcza się sytuowanie ogrodzenia pełnego 

o wysokości 1,50 m. obsadzonego zielenią, na granicy z sąsiadującymi terenami mieszkaniowymi (3ZI). 

10.2. Zasady obsługi komunikacyjnej:  

a) dojazd od strony drogi krajowej nr 22 Starogard-Chojnice (oznaczonej na rysunku planu symbolem KDk), 

z wykorzystaniem istniejącego zjazdu, miejsce włączenia wg rysunku planu,  

b) parkowanie - zapewnić na własnej działce w ilości zgodnej z programem i wielkością inwestycji, 

z uwzględnieniem wskaźnika dla użytkowników - 10 mp/1.000 m
2
 pow. uż usług i dla obsługi - 10 mp/100 

os zatrudnionych. 

10.3. Zasady obsługi inżynieryjnej:  

a) zaopatrzenie w wodę - z istniejącego wodociągu wiejskiego  

b) odprowadzenie ścieków sanitarnych - etapowo - do szczelnego zbiornika bezodpływowego usytuowanego na 

działce pod warunkiem udokumentowania odbioru i wywozu do oczyszczalni miejskiej w Starogardzie; 

alternatywnie dopuszcza się oczyszczanie ścieków w oczyszczalni przydomowej i odprowadzenie 

oczyszczonych ścieków drenażem rozsączającym w grunt w granicach własnej działki, o ile warunki 

gruntowo-wodne pozwalają na takie rozwiązanie; docelowo - do kanalizacji sanitarnej wiejskiej wsi 

Rokocin,  

c) odprowadzenie wód opadowych - zagospodarować na własnej działce, odprowadzić do gruntu bądź do 

zbiornika retencyjnego, wody opadowe z utwardzonych placów, parkingów podczyścić przed 

wprowadzeniem do gruntu lub zbiornika (oczyścić z piasku i związków ropopochodnych),  

d) zaopatrzenie w energię elektryczną - z istniejącej sieci nn,  

e) zaopatrzenie w ciepło - z lokalnych źródeł ciepła, wskazane paliwo proekologiczne,  
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f) gromadzenie i usuwanie odpadów stałych - do szczelnych pojemników usytuowanych na działce, 

z wywozem w miejsce wskazane przez Urząd Gminy. 

11. Zmiana nr 13 - RYWAŁD - dz. geod. 35/1, 35/2 i 43/2.  

Teren zmiany przeznaczony na zespół zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz teren dla usług 

rzemiosła, przemysłu, handlu i składów wraz z towarzyszącymi: usługami, zielenią osiedlową oraz terenami 

komunikacyjnymi - drogi dojazdowe, lokalne, ciągi pieszo-rowerowe i tereny towarzyszącej infrastruktury 

technicznej. 

11.1. Ustalenia dla terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi:  

1 MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; bez zabudowy zagrodowej, gospodarczej 

i hodowlanej, dopuszcza się lokalizacje garaży na samochód osobowy wolnostojących lub dobudowanych 

do budynku mieszkalnego; wyklucza się lokalizację usług i funkcji związanych z prowadzoną działalnością 

gospodarczą powodujących konieczność zmiany sposobu użytkowania lub budowy nowych obiektów;  

 warunki urbanistyczne: linie zabudowy - jak na rysunku planu; podział na działki budowlane wg zasad 

podanych na rysunku planu, dopuszcza się łączenie 2-3 działek przez jednego inwestora; budynki 

mieszkalne 2-2,5 kondygnacji nadziemnych, o wysokości maks. 10 m licząc od terenu do kalenicy dachu, 

dachy dwu lub wielospadowe o nachyleniu 30°-45°, kalenica główna ustawiona równolegle do dróg 

dojazdowych; poziom posadowienia parteru budynku maks. 0,60 m ponad poziom terenu; budynki 

mieszkalne i ewentualny garaż zharmonizować pod względem materiałowym i kolorystycznym;  

 powierzchnia zabudowy łącznie nie może przekraczać 20% powierzchni działki, teren działki poza 

powierzchniami zabudowanymi oraz dojazdami zagospodarować zielenią ozdobną i izolacyjną.  

2 MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; bez zabudowy zagrodowej, gospodarczej 

i hodowlanej, dopuszcza się lokalizacje garaży na samochód osobowy wolnostojących lub dobudowanych 

do budynku mieszkalnego; wyklucza się lokalizację usług i funkcji związanych z prowadzoną 

działalnością gospodarczą powodujących konieczność zmiany sposobu użytkowania lub budowy nowych 

obiektów; 

 warunki urbanistyczne - jak dla terenu 1 MN.  

3 MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; bez zabudowy zagrodowej, gospodarczej 

i hodowlanej, dopuszcza się lokalizacje garaży na samochód osobowy wolnostojących lub dobudowanych 

do budynku mieszkalnego; wyklucza się lokalizację usług i funkcji związanych z prowadzoną 

działalnością gospodarczą powodujących konieczność zmiany sposobu użytkowania lub budowy nowych 

obiektów; 

 warunki urbanistyczne - jak dla terenu 1 MN.  

4 MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; bez zabudowy zagrodowej, gospodarczej 

i hodowlanej, dopuszcza się lokalizacje garaży na samochód osobowy wolnostojących lub dobudowanych 

do budynku mieszkalnego; wyklucza się lokalizację usług i funkcji związanych z prowadzoną 

działalnością gospodarczą powodujących konieczność zmiany sposobu użytkowania lub budowy nowych 

obiektów; 

 warunki urbanistyczne - jak dla terenu 1.MN  

5 U, MN - teren usług typu handel detaliczny, gastronomia, usługi rzemieślnicze nieuciążliwe, 

z towarzyszeniem zabudowy mieszkaniowej; dopuszcza się przeznaczenie terenu wyłącznie na usługi; 

wyklucza się zabudowę gospodarczą, hodowlaną; dopuszcza się lokalizację garażu na samochód 

osobowy i do obsługi usług - wolnostojący lub dobudowany do budynku głównego. Dopuszcza się 

sytuowanie wyłącznie funkcji usługowych, bez towarzyszącej funkcji mieszkaniowej. 

 warunki urbanistyczne - linie zabudowy jak na rysunku planu, wysokość zabudowy - do 2 kondygnacji 

nadziemnych, wysokość budynków do 9 m. licząc od poziomu terenu do najwyższego punktu kalenicy, 

dachy dwu lub wielospadowe ustawione kalenica równolegle do drogi 05 KDd, o spadkach 30-45°, 

nie dopuszcza się podziału terenu na działki; powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 30% 

powierzchni działki, min. 15% pow. terenu zagospodarować zielenią;  
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6 ZP - teren zieleni publicznej ogólnodostępnej, osiedlowej o funkcji rekreacyjnej zakaz zabudowy 

i podziału terenu na działki, dopuszcza się realizację placu zabaw dla dzieci młodszych, 

w zagospodarowaniu uwzględnić przebieg ścieżki pieszo-rowerowej łączącej ciąg komunikacyjny 

oznaczony na rysunku symbolem 011 KX z ulicą oznaczoną symbolem 05 KDd, teren obsadzić 

wielopiętrową zielenią adekwatną siedliskowo i geograficznie.  

7 UR, P, UH, S - teren usług rzemiosła, przemysłu, handlu hurtowego, składów, z wyłączeniem 

obiektów lub funkcji: uciążliwych dla środowiska i zdrowia ludzi, emitujących zwiększony poziom 

hałasu, wodochłonnych. 

 warunki urbanistyczne: linie zabudowy jak na rysunku planu - zał. graf. nr 10; podział terenu na działki 

według zasad pokazanych na rysunku planu, dopuszcza się łączenie dwu lub trzech działek przez jednego 

inwestora; w zagospodarowaniu terenu wzdłuż ulicy 04 KDd  

 pas zieleni izolacyjno-krajobrazowej szerokości minimum 5,0 m, powierzchnia zabudowy nie może 

przekroczyć 50% powierzchni działki; wysokość zabudowy do 8 m licząc od poziomu terenu do okapu 

dachu dwuspadowego lub 7,5 m przy dachu płaskim licząc od poziomu terenu do okapu lub gzymsu 

wieńczącego; parkowanie - dla użytkowników terenu na własnej działce, stosownie do programu 

funkcjonalnego, z zapewnieniem 10 miejsc postojowych na 100 pracowników i 10 miejsc na 1.000 m
2
 pow. 

użytkowej funkcji.  

8 ZI - teren zieleni izolacyjno - krajobrazowej, bez zabudowy.  

9 ZI - teren zieleni izolacyjno-krajobrazowej, bez zabudowy.  

10 MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; bez zabudowy zagrodowej, gospodarczej 

i hodowlanej, dopuszcza się lokalizację garaży na samochód osobowy wolnostojących lub dobudowanych 

do budynku mieszkalnego; wyklucza się lokalizację usług i funkcji związanych z prowadzoną 

działalnością gospodarczą powodujących konieczność zmiany sposobu użytkowania lub budowy nowych 

obiektów; 

 warunki urbanistyczne - jak dla terenu 1.MN; wymóg zachowania istniejącej zieleni wysokiej; zakaz 

zabudowy w pasie strefy ochronnej wzdłuż istniejącej linii energetycznej napowietrznej.  

11 MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; bez zabudowy zagrodowej, gospodarczej 

i hodowlanej, dopuszcza się lokalizację garaży na samochód osobowy wolnostojących lub dobudowanych 

do budynku mieszkalnego; wyklucza się lokalizację usług i funkcji związanych z prowadzoną 

działalnością gospodarczą powodujących konieczność zmiany sposobu użytkowania lub budowy nowych 

obiektów; warunki urbanistyczne - jak dla terenu 1 MN; zakaz zabudowy w pasie strefy ochronnej 

wzdłuż istniejącej linii energetycznej napowietrznej.  

12 MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; bez zabudowy zagrodowej, gospodarczej 

i hodowlanej, dopuszcza się lokalizację garaży na samochód osobowy wolnostojących lub dobudowanych 

do budynku mieszkalnego; wyklucza się lokalizację usług i funkcji związanych z prowadzoną 

działalnością gospodarczą powodujących konieczność zmiany sposobu użytkowania lub budowy nowych 

obiektów; warunki urbanistyczne - jak dla terenu 1.MN; wymóg zachowania istniejącej zieleni wysokiej.  

13 ZI - teren zieleni izolacyjno-krajobrazowej, bez zabudowy, wymóg zachowania istniejącej zieleni 

wysokiej.  

14 ZI - teren zieleni izolacyjno-krajobrazowej - żywopłot i zieleń wysoka, bez zabudowy.  

15 ZI - teren zieleni izolacyjno-krajobrazowej - żywopłot i zieleń wysoka, bez zabudowy.  

16 EE - teren energetycznej stacji transformatorowej, dopuszcza się sytuowanie obiektu 0,5 m od 

granicy działki.  

17 ZI - teren zieleni izolacyjno-krajobrazowej - żywopłot i zieleń wysoka, bez zabudowy.  

18 U, MN - teren usług typu handel detaliczny, gastronomia, usługi rzemieślnicze nieuciążliwe, 

z towarzyszeniem zabudowy mieszkaniowej; dopuszcza się przeznaczenie terenu wyłącznie na usługi; 

wyklucza się zabudowę gospodarczą, hodowlaną; dopuszcza się lokalizacje garażu na samochód 

osobowy i do obsługi usług - wolnostojący lub dobudowany do budynku głównego. Dopuszcza się 
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sytuowanie wyłącznie funkcji usługowej, bez towarzyszącej funkcji mieszkaniowej. warunki 

urbanistyczne - jak dla terenu 5.U,MN.  

Tereny komunikacyjne:  

01 KD d - teren ulicy dojazdowej, szerokość w liniach rozgraniczających 12,0 m.  

02 KDd - teren ulicy dojazdowej, szerokość w liniach rozgraniczających 10,0 m.  

03 KDd - teren ulicy dojazdowej, szerokość w liniach rozgraniczających 100 m.  

04 KDd - teren ulicy dojazdowej, szerokość w liniach rozgraniczających 12,0 m.  

05 KDd - teren ulicy dojazdowej, szerokość w liniach rozgraniczających 10-17,0 m, jak na rysunku 

planu.  

06 KDd - teren ulicy dojazdowej, szerokość w liniach rozgraniczających 10-12,0 m., jak na rysunku 

planu.  

07 KDd - teren ulicy dojazdowej, szerokość w liniach rozgraniczających 10,0 m.  

08 KDd - teren ulicy dojazdowej, szerokość w liniach rozgraniczających 10,0 m.  

09 KX - teren wydzielonego ciągu pieszo-rowerowego; szerokość w liniach rozgraniczających 7,5 m.  

010 KX - teren wydzielonego ciągu pieszo-rowerowego; szerokość w liniach rozgraniczających 6,0 m.  

011 KX - teren wydzielonego ciągu pieszo-rowerowego; szerokość w liniach rozgraniczających 5,0 m.  

012 KX - teren wydzielonego ciągu pieszo-rowerowego; szerokość w liniach rozgraniczających 6,0 m.  

Dla wszystkich terenów komunikacyjnych wydzielonych liniami rozgraniczającymi dopuszcza się 

sytuowanie sieci inżynieryjnego uzbrojenia terenu. 

11.2. Zasady obsługi komunikacyjnej:  

a) dojazd do terenu objętego zmianą - drogą wojewódzką Starogard-Rywałd-Klonówka-Pelplin (oznaczona na 

rysunku planu - zał. graf. nr 10 symbolem KDw), miejsce włączenia dróg dojazdowych obsługujących teren 

- jak na rysunku planu; wymagana modernizacja istniejącego wjazdu do firmy "Wienox" zlokalizowanej na 

dz. 37,  

b) obsługa komunikacyjna terenu w oparciu o projektowane drogi dojazdowe oznaczone na rysunku planu 

symbolami: 01 KDd, 02 KDd, 03 KDd, 04 KDd, 05 KDd, 06 KDd,07 KDd, 08 KDd. Ustalenia szczegółowe 

dla terenów dróg wg pkt 10.1.,  

c) na terenie objętym planem wyznacza się tereny ciągów pieszo-rowerowych oznaczonych na rysunku 

symbolami 09 KX, 010 KX, 011 KX, 012 KX. Ustalenia szczegółowe dla terenów wg pkt 10.1,  

d) ustala się następujące zasady parkowania dla terenu zmiany:  

 dla poszczególnych terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi należy w ramach terenu zapewnić 

liczbę miejsc parkingowych w/g wskaźnika: dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (na własnych 

działkach) - wg wskaźnika 1 mp/1 dom dla mieszkańców, dla usług - wg wskaźnika min. 10 mp/1.000 m
2
 

pow. użytkowej dla użytkowników, dla terenów usługowo-produkcyjnych (7.UR,P.,UH,S) - wg 

wskaźnika 10 mp/100 os. zatrudnionych i 10 mp/1.000 m
2
 pow. użytkowej wymagającej parkowania 

interesantów,  

 czasowe miejsca postojowe dla gości, dopuszcza się przykrawężnikowo, na terenach uliczek dojazdowych 

i lokalnych, 

e) dopuszcza się na ulicach dojazdowych (oznaczonych symbolami KD) wprowadzenie organizacji ruchu 

i rozwiązań geometrycznych jak dla strefy zamieszkania, po uzgodnieniu projektu budowlanego i organizacji 

ruchu z właściwym zarządem ruchu. 

11.3. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:  

a) zaopatrzenie w wodę - z wodociągu wiejskiego, projektowane sieci wodociągowe w liniach 

rozgraniczających dróg i ciągów pieszo-rowerowych,  
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b) odprowadzenie ścieków sanitarnych - do zbiorników bezodpływowych szczelnych, spełniających wymogi 

przepisów szczególnych, wywóz do oczyszczalni miejskiej w Starogardzie Gdańskim lub do oczyszczalni 

wiejskiej wskazanej przez Urząd Gminy; alternatywnie - o ile warunki hydrogeologiczne pozwolą na takie 

rozwiązanie - dopuszcza się oczyszczanie ścieków w oczyszczalniach przydomowych, z odprowadzeniem 

ścieków do gruntu w granicach własnej działki,  

c) odprowadzenie wód opadowych - na terenach 7UR,P.,UH,S - z ulic, dojazdów, parkingów utwardzonych - 

po podczyszczeniu zagospodarować na własnym terenie; z terenów zielonych, działek zabudowy 

mieszkaniowej i usługowo-mieszkaniowej - zagospodarować na własnej działce,  

d) zaopatrzenie w gaz - nie przewiduje się gazu przewodowego,  

e) zaopatrzenie w energie elektryczną - z projektowanej sieci rozdzielczej nn - kablowej bądź napowietrznej, 

z uwzględnieniem projektowanej stacji transformatorowej l5kV/0,4 kV usytuowanej na terenie 16.EE,  

f) zaopatrzenie w ciepło - indywidualne źródła ciepła, preferowane paliwa proekologiczne.  

g) gromadzenie i usuwanie odpadów stałych - gromadzenie w szczelnych pojemnikach, wywóz w sposób 

zorganizowany na wysypisko gminne lub miejskie, na podstawie lokalnych przepisów; dla zabudowy 

jednorodzinnej - pojemniki lokalizować na każdej działce, dla zabudowy wielorodzinnej bądź usługowo-

mieszkaniowej - śmietniki/punkty gromadzenia odpadów lokalizować na podstawie projektu budowlanego 

zagospodarowania terenu; rekomenduje się wprowadzenie pojemników umożliwiających selektywną zbiórkę 

odpadów. 

12. Zmiana nr 14 - Siwiałka - teren dz. 72/10. 

12.1. Ustalenia dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi są następujące:  

MN/U - teren zabudowy usługowej typu handel detaliczny, gastronomia, biura, rzemiosło usługowe itp. 

na zasadzie analogii do funkcji wyżej wymienionych lub uciążliwości analogicznej do wyżej 

wymienionych, z towarzyszeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Funkcja usługowa realizowana 

jako wolnostojąca, dobudowana lub wbudowana w budynek mieszkalny. Dopuszcza się sytuowanie garażu 

wolnostojącego lub dobudowanego, nie dopuszcza się obiektów o funkcjach hodowlanych, nie dopuszcza 

się zabudowy gospodarczej wolnostojącej.  

 warunki urbanistyczne - linie zabudowy jak na rysunku planu, budynki 1-2,5 kondygnacji nadziemnych, 

wysokość budynków maks. 9,0 m licząc od poziomu terenu do najwyższego punktu kalenicy dachu, dachy 

dwu lub wielospadowe o nachyleniu 30°-45°, łączna powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć 40% 

powierzchni terenu; zasady podziału na działki - nie ustala się  

MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnostojącej, bez zabudowy hodowlanej 

i gospodarczej. Nie dopuszcza się sytuowania usług ani innych funkcji gospodarczych wymagających 

zmiany sposobu użytkowania obiektów mieszkalnych bądź nowych obiektów kubaturowych. 

 warunki urbanistyczne - linie zabudowy jak na rysunku planu, budynki 1-2,5 kondygnacji nadziemnych, 

wysokość budynków maks. 9,0 m licząc od poziomu terenu do najwyższego punktu kalenicy dachu, dachy 

dwu lub wielospadowe o nachyleniu 30°-45°, łączna powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć 40% 

powierzchni terenu; zasady podziału na działki - wg rysunku planu; dopuszcza się łączenie działek przez 

jednego inwestora, wzdłuż południowej granicy terenu w miejscu wskazanym na rysunku planu - pas zieleni 

izolacyjno-krajobrazowej szerokości min. 5,0 m.  

KDd - teren drogi dojazdowej o szerokości 8,0 m w liniach rozgraniczających, z zawrotką jak na 

rysunku planu. 

12.2. Zasady obsługi komunikacyjnej:  

a) dojazd do terenu objętego zmianą - istniejącą wydzieloną drogą dojazdową (dz. 72/14), z wykorzystaniem 

istn. zjazdu z drogi krajowej 222 Starogard - Gdańsk (oznaczonej na rysunku planu symbolem KDk),  

b) parkowanie - na własnych działkach, przy zastosowaniu wskaźnika min. 10 mp/1.000 m
2
 pow. użytkowej 

usługi i 1 mp/1 działkę. 

12.3. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:  

a) zaopatrzenie w wodę- z istniejącego wodociągu wiejskiego,  
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b) odprowadzenie ścieków sanitarnych - do zbiornika bezodpływowego szczelnego zlokalizowanego na 

działce, pod warunkiem udokumentowania odbioru i wywozu do oczyszczalni ścieków w Starogardzie; 

alternatywnie dopuszcza się oczyszczanie ścieków w oczyszczalni przydomowej i odprowadzenie 

oczyszczonych ścieków drenażem rozsączającym w grunt w granicach własnej działki, o ile warunki 

gruntowo-wodne pozwalają na takie rozwiązanie,  

c) odprowadzenie wód opadowych - powierzchniowo do gruntu w granicach własnej działki,  

d) zaopatrzenie w energię elektryczną - z istniejącej sieci energetycznej, z uwzględnieniem rozbudowy 

istniejącej linii nn,  

e) zaopatrzenie w ciepło - z indywidualnych źródeł ciepła spełniających wymogi ochrony środowiska ustalone 

w odpowiednich przepisach szczególnych, preferowane paliwa proekologiczne,  

f) gromadzenie i usuwanie odpadów stałych - do szczelnych pojemników usytuowanych na działce, 

z wywozem w miejsce wskazane przez Urząd Gminy. 

13. Zmiana nr 15 - Szpęgawsk - teren części dz. 66 (dz. 66/1) o pow. 0,17 ha. 

13.1. Ustalenia dla terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi:  

UR,MN - teren usług rzemiosła usługowo-produkcyjnego, z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej towarzyszącej; zasięg ewentualnego uciążliwego lub szkodliwego oddziaływania na 

środowisko i zdrowie ludzi funkcji usługowo-produkcyjnych nie może wykraczać poza granice terenu 

zajmowanego przez te inwestycję; wymóg zastosowania środków technicznych ograniczających uciążliwość 

funkcji niemieszkalnych do poziomu określonego w Polskich Normach oraz przepisach o ochronie 

środowiska.  

 budynek mieszkalny realizować jako wolnostojący - 1-2,5 kondygnacyjny, z dachem dwuspadowym 

o nachyleniu połaci 30°-45°,wysokość budynku maks. 10 m licząc od poziomu terenu do kalenicy dachu; 

wymagane zastosowanie rozwiązań technicznych (ściany, okna) o podwyższonej izolacyjności akustycznej 

ze względu na sąsiedztwo linii kolejowej,  

 nie ustala się zasad podziału na odrębne działki budowlane; dopuszczalny procent zabudowy - do 40% 

powierzchni terenu; linie zabudowy jak na rysunku planu; wjazd na teren od strony istniejącej drogi 

dojazdowej w miejscu wskazanym na rysunku planu - zał. graf. nr 13, w zagospodarowaniu i urządzeniu 

terenu uwzględnić przebieg istniejącej linii energetycznej napowietrznej. 

13.2. Zasady obsługi komunikacyjnej:  

a) dojazd do terenu istniejącą drogą dojazdową - oznaczoną na rysunku planu symbolem KDd, istniejące 

zadrzewienie podlega ochronie, zmiany dot. zadrzewienia wymagają uzgodnienia z Woj. Konserwatorem 

Przyrody,  

b) parkowanie - na własnej działce, przy zastosowaniu wskaźnika min. 10 mp/1.000 m
2
 pow. użytkowej usługi 

i 1 mp/1 dom mieszkalny. 

13.3. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:  

a) zaopatrzenie w wodę - z istniejącego wodociągu wiejskiego,  

b) odprowadzenie ścieków sanitarnych - do zbiornika bezodpływowego szczelnego zlokalizowanego na 

działce, pod warunkiem udokumentowania odbioru i wywozu do oczyszczalni ścieków w Starogardzie; 

alternatywnie dopuszcza się oczyszczanie ścieków w oczyszczalni przydomowej i odprowadzenie 

oczyszczonych ścieków drenażem rozsączającym w grunt w granicach własnej działki, o ile warunki 

gruntowo-wodne pozwalają na takie rozwiązanie,  

c) odprowadzenie wód opadowych - powierzchniowo do gruntu w granicach własnej działki,  

d) zaopatrzenie w energię elektryczną - z istniejącej sieci energetycznej na warunkach,  

e) zaopatrzenie w ciepło - z indywidualnych źródeł ciepła spełniających wymogi ochrony środowiska ustalone 

w odpowiednich przepisach szczególnych, preferowane paliwa proekologiczne,  

f) gromadzenie i usuwanie odpadów stałych - do szczelnych pojemników usytuowanych na działce, 

z wywozem w miejsce wskazane przez Urząd Gminy. 
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§ 3. 1. Dla obszarów objętych zmianami ustala się stawkę służącą naliczaniu opłat z tytułu wzrostu wartości 

nieruchomości, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, wynoszącą 

odpowiednio:  

dla zmiany nr 1 - 15%,  

dla zmiany nr 3 - 0%,  

dla zmiany nr 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15 - 15%,  

dla zmiany nr 13 - 0%. 

2. Integralną częścią uchwały są rysunki miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy 

Starogard Gdański, w skali 1:1000, stanowiące załączniki do niniejszej uchwały:  

zał. nr 1 - dotyczy zmiany nr 1  

zał. nr 2 - dotyczy zmiany nr 3  

zał. nr 3 - dotyczy zmiany nr 4 i 6  

zał. nr 4 - dotyczy zmiany nr 5  

zał. nr 5 - dotyczy zmiany nr 7  

zał. nr 6 - dotyczy zmiany nr 8  

zał. nr 7 - dotyczy zmiany nr 9  

zał. nr 8 - dotyczy zmiany nr 10  

zał. nr 9 - dotyczy zmiany nr 11  

zał. nr 10 - dotyczy zmiany nr 12  

zał. nr 11 - dotyczy zmiany nr 13  

zał. nr 12 - dotyczy zmiany nr 14  

zał. nr 13 - dotyczy zmiany nr 15 

3. Następujące oznaczenia na rysunkach planu są obowiązującymi ustaleniami planu:  

1) granice obszaru objętego zmianą - tj. granice obowiązywania ustaleń planu,  

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,  

3) linie zabudowy nieprzekraczalne,  

4) linie podziału wewnętrznego terenu o tej samej funkcji,  

5) symbole - literowo-cyfrowe oznaczające tereny, wyróżnione liniami rozgraniczającymi, dla których 

określono ustalenia szczegółowe planu,  

6) miejsce włączenia do istniejącego układu drogowego,  

7) zieleń wysoka do zachowania,  

8) pas zieleni izolacyjno-krajobrazowej,  

9) wyróżnione kierunki przejść pieszych, ścieżek rowerowych.  

Pozostałe oznaczenia graficzne w rysunkach planu zmian mają charakter informacyjny lub 

koordynacyjny. 

§ 4. Zobowiązuje się Zarząd Gminy do:  

1) niezwłocznego przekazania niniejszej uchwały Pomorskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Gdańsku 

w celu ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego,  

2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwały na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Starogard 

Gdański,  
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3) umożliwienia zainteresowanym osobom wglądu do dokumentów przedstawiających zmiany i wydania 

z tych dokumentów, na wniosek zainteresowanych stron, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach 

określonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,  

4) należytego uwidocznienia w rysunku i w tekście obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego 

gminy granic obszarów objętych niniejszymi zmianami. 

§ 5. 1. W granicach obowiązywania ustaleń niniejszych zmian traci moc Miejscowy Plan Ogólny 

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Starogard Gdański, zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Starogard 

Gdański Nr XII/98/91 z dnia 20 września 1991 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 18, poz. 129, zm. z 1993 r. Nr 12, poz. 

68, zm. z 1994 r. Nr 32, poz. 168) 

2. Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Pomorskiego, z wyjątkiem § 4 ust. 1, który wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały. 
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