
 

 

OBWIESZCZENIE  

RADY GMINY STAROGARD GDAŃSKI 

z dnia 28 marca 2013 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały XXXX/337/2002 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 

25 lutego 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

fragmentu wsi Siwiałka w gminie Starogard Gdański 

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 

XXXX/337/2002 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 25 lutego 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Siwiałka w gminie Starogard Gdański zmienionej:  

1) uchwałą Nr XXXVII/389/2009 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie 

uchwalenia: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Siwiałka - 

osiedle Letnisko  

 zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszego obwieszczenia. 

2. Obwieszczenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.  

  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Jan Wierzba 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 28 maja 2013 r.

Poz. 2281



Załącznik do Obwieszczenia  

Rady Gminy Starogard Gdański 

z dnia 28 marca 2013 r. 

Uchwała Nr XXXX/337/2002  

Rady Gminy Starogard Gdański 

z dnia 25 lutego 2002 r.  

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi 

Siwiałka w gminie Starogard Gdański.
1)

  

Na podstawie art. 7 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 

z 1999 r., Nr 15, poz. 13 z późn. zm.) art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) Rada Gminy Starogard Gdański uchwala, co następuje:  

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Siwiałka dla dz. 

geod. 9-47,cz. 48/2, 48/3, 58/3-58/13, 196, 197,199-206, 207/2, 207/3, 208-211, stanowiący zmianę do 

miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Starogard Gdański uchwalonego 

Uchwałą Rady Gminy Starogard Gdański Nr XII/98/91 z dnia 20 września 1991 r. (Dz. Urz.Woj. Gd. z 1991 r. 

Nr 18, poz. 129 z późn. zm.).  

2. Granice terenu objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przedstawiono na 

załączniku graficznym - Rysunku planu w skali 1:1000 (załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały). 

§ 2. 1. Ustalenia planu zawarte są w części tekstowej i graficznej planu.  

2. Ustalenia tekstowe dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi przedstawiono w postaci kart 

dla poszczególnych terenów - § 4 niniejszej Uchwały, zawierających 8 grup ustaleń:  

 oznaczenie identyfikacyjne,  

 funkcja terenu,  

 zasady zagospodarowania terenu,  

 zasady podziału na działki,  

 zasady kształtowania zabudowy,  

 zasady obsługi komunikacyjnej,  

 zasady obsługi infrastrukturalnej,  

 warunki wynikające z ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego oraz krajobrazu. 

3. W przypadku braku ustaleń w jednej z grup numeracja ustaleń staje się nieciągła.  

4. Nie ustala się:  

 tymczasowych sposobów zagospodarowania, urządzania oraz użytkowania terenu. 

5. Obowiązującymi ustaleniami planu na Rysunku planu - załączniku nr 1 do niniejszej uchwały są:  

 granica opracowania,  

 linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,  

 oznaczenia literowe wydzielonych terenów,  

                                                      
1) 

Niniejszy akt należy stosować biorąc pod uwagę: 

 

- utrata mocy w zakresie uregulowanym Uchwałą Nr XXXVII/389/2009 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 27 

listopada 2009 r. (Pomor.2010.25.436) 
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 nieprzekraczalne linie zabudowy,  

 linie podziału wewnętrznego, na działki budowlane.  

Pozostałe oznaczenia graficzne mają charakter informacyjny. 

§ 3. 1. Uchwala się następujące definicje pojęć używanych w tekście ustaleń planu:  

1) nieprzekraczalne linie zabudowy - linie zabudowy podstawowej bryły budynku (dotyczy zabudowy 

mieszkaniowej, usługowej, gospodarczej i garaży), których nie można przekroczyć; dopuszcza się 

wysunięcie przed linię zabudowy maks. 1,5 m części budynku (do 20% szerokości frontu), zwłaszcza 

schodów zewnętrznych, zejść i zjazdów do piwnic i garaży,  

2) powierzchnia przyrodniczo czynna - powierzchnia terenu niezabudowana i nieutwardzona, lecz aktywna 

przyrodniczo, czyli pokryta warstwą gleby z roślinnością naturalną lub urządzoną i pielęgnowaną, 

zbiornikami lub ciekami wodnymi lub naturalnymi obiektami przyrody nieożywionej,  

3) uciążliwość dla otoczenia - każda działalność powodująca pogorszenie warunków zamieszkiwania, która 

w normalnych warunkach powoduje osiągnięcie lub przekroczenie 80% dopuszczalnych norm określonych 

prawem dla bezpieczeństwa ludzi, zwierząt, mienia i środowiska przyrodniczego, w szczególności 

powodująca zanieczyszczenie środowiska oraz np. emitująca nieprzyjemny zapach, dym, wymagająca 

składowanie odpadów na otwartej przestrzeni, generująca uciążliwy ruch drogowy lub hałas o dużym 

natężeniu w porze nocnej itp. lub w inny widoczny i oczywisty sposób pogarszająca warunki życia 

sąsiadów w najbliższym otoczeniu,  

4) powierzchnia zabudowy - powierzchnia budynku po obrysie zewnętrznym w stosunku do powierzchni 

działki, wyrażona w [%],  

5) wysokość zabudowy - wysokość budynku mierzona od poziomu gruntu (średnia pod obrysem budynku) do 

najwyższego elementu pokrycia budynku (w przypadku dachu płaskiego - górna płaszczyzna stropodachu, 

w przypadku dachu stromego - najwyższa kalenica dachu).  

Pojęcia użyte w znaczeniu powyższych definicji oznaczono w tekście ustaleń planu symbolem (*). 

§ 4. 1. Obszar planu położony jest w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina Wierzycy - 

obowiązują w nim zakazy i nakazy określone w Rozporządzeniu Wojewody Gdańskiego Nr 5/95 z dnia 

8 listopada 1994 r. w sprawie wyznaczenia obszarów chronionego krajobrazu /.../ oraz wprowadzenia 

obowiązujących w nich zakazów i ograniczeń - Dz. Urz. Woj. Gd. z 1994 r. Nr 27 poz. 139, zm. Rozp. 

Wojewody Gdańskiego Nr 11/98 z dnia 3 września 1998 r. - Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 59/98 poz. 294.  

2. Ustalenia tekstowe dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi na załączniku nr 1 do niniejszej 

Uchwały - "Rysunek planu" - w skali 1:1000, są następujące:  

1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE - 1.MN. 2.MN, 3.MN, 4.MN, 5.MN, 6.MN, 7.MN  

2. FUNKCJA TERENU  

 funkcja podstawowa - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna  

 funkcja dopuszczalna - zabudowa gospodarcza i garaże dla potrzeb własnych związane z budynkiem 

mieszkalnym (dobudowane, wbudowane lub wolnostojące jako odrębne budynki) 

 funkcja wykluczona - hodowla zwierząt gospodarskich, wszelka działalność powodująca uciążliwość* dla 

otoczenia 

3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU  

 nieprzekraczalne linie zabudowy* obowiązujące - jak na rys. planu - zał. nr 1 do Uchwały  

 maksymalna powierzchnia zabudowy* każdej działki - 30%  

 minimalna powierzchnia przyrodniczo - czynna* każdej działki - 40%  

 dopuszcza się sytuowanie dwóch i więcej budynków na jednej działce, tworzących sharmonizowany pod 

względem formy, kolorystyki i zastosowanych materiałów elewacyjnych i pokryciowych dachu, zespół 

zabudowy - w zagospodarowaniu dz. geod. 203 uwzględnić przebieg istn. sieci wodociągowej 

4. ZASADY PODZIAŁU NA DZIAŁKI  
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 nie dopuszcza się dalszych podziałów na działki budowlane 

5. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY  

 dopuszcza się rozbudowy, modernizacje, remonty i wymianę istniejących obiektów pod warunkiem 

zachowania pozostałych zasad zabudowy i zagospodarowania ustalonych niniejszą uchwałą  

 maksymalna wysokość zabudowy* zabudowy - 8,5 m -ustala się wymóg zastosowania dachu stromego 

dwuspadowego lub wielospadowego (dla budynku głównego), o nachyleniu połaci dachowych od 22° do 45°  

 dopuszcza się dla budynków towarzyszących- gospodarczych, garaży - dachy jednospadowe 

6. ZASADY OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ  

 dojazdy od strony drogi - oznaczonej na rys. planu symbolem 01. KD lub od wydzielonych ciągów pieszo-

jezdnych oznaczonych symbolami 02.KX, 03.KX, 05KX, 06.KX, 07.KX  

 zapewnić miejsca postojowe na własnej działce w ilości 2 mp na dom 

7. ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURALNEJ  

 zaopatrzenie w wodę z istniejącego wodociągu wiejskiego  

 odprowadzenie ścieków sanitarnych - do projektowanej kanalizacji sanitarnej wiejskiej (z oczyszczalnią 

ścieków we wsi Siwiałka i odprowadzeniem ścieków oczyszczonych do rzeki Godziszewki); dopuszcza się 

tymczasowe - do czasu realizacji projektowanego układu kanalizacyjnego - gromadzenie ścieków 

sanitarnych w szczelnych zbiornikach bezodpływowych, spełniających wymogi ochrony środowiska, pod 

warunkiem zapewnienia odbioru i wywozu ścieków do działającej oczyszczalni np. miejskiej Starogardu 

Gdańskiego, zakaz lokalizacji nowej zabudowy mieszkaniowej do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej  

 wody opadowe należy zagospodarować na własnej działce  

 ogrzewanie indywidualne, z zastosowaniem paliw niskoemisyjnych lub bezemisyjnych  

 zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej i proj. do rozbudowy sieci nn  

 zaopatrzenie w gaz - z proj. sieci gazowej nc lub śc  

 gromadzenie odpadów stałych - w szczelnych pojemnikach, umożliwiających wstępną segregację odpadów, 

z wywozem w miejsce wskazane przez Urząd Gminy 

8. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO, KULTUROWEGO 

I KRAJOBRAZU  

 teren położony w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina Wierzycy - wymóg zachowania 

istniejących drzew ozdobnych 

1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE 8.ZP, 9.ZP  

2. FUNKCJA TERENU  

 funkcja podstawowa - zieleń parkowa, skwer, zieleniec  

 funkcja dopuszczalna - obiekty infrastruktury technicznej 

3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU  

 teren zagospodarować wielowarstwową zielenią adekwatna geograficznie i siedliskowo  

 wymóg zachowania istniejących drzew ozdobnych 

4. ZASADY PODZIAŁU NA DZIAŁKI  

 nie dopuszcza się podziałów na działki budowlane 

5. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY  

 zakaz lokalizacji budynków 

1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE  

02. KX, 03.KX, 04.KX, 05.KX, 06.KX, 07.KX  
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2. FUNKCJA TERENU  

 funkcja - ciąg pieszo-jezdny 

3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU  

 szerokość w liniach rozgraniczających - jak na rysunku planu - zał. nr 1  

 typ przekroju - jednoprzestrzenny, wspólna przestrzeń dla ruchu samochodowego, pieszego i rowerowego  

 dopuszcza się sytuowanie w liniach rozgraniczających sieci inżynieryjnego uzbrojenia terenu 

1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE 01.KD  

2. FUNKCJA TERENU  

 funkcja - droga dojazdowa 

3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU  

 szerokość w liniach rozgraniczających-jak na rysunku planu - zał. nr 1  

 typ przekroju - jednoprzestrzenny, wspólna przestrzeń dla ruchu samochodowego, pieszego i rowerowego  

 dopuszcza się sytuowanie w liniach rozgraniczających sieci inżynieryjnego uzbrojenia terenu  

 dopuszcza się sytuowanie pasów zieleni wysokiej  

 dopuszcza się stosowanie elementów uspokojenia ruchu  

 wymóg zachowania istniejących drzew ozdobnych 

2. Terenami dla realizacji celów publicznych w granicach planu są tereny: 01.KD, 02.KX, 03.KX, 04.KX, 

05.KX, 06.KX, 07.KX oraz 8.ZP, 9.ZP.  

3. W całym obszarze objętym ustaleniami niniejszego planu obowiązuje zakaz lokalizacji nowej zabudowy 

mieszkaniowej do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej. 

§ 5. Ustala się procentową stawkę, o której mowa w art. 36 ust. 3 Ustawy o zagospodarowaniu 

przestrzennym, służącą naliczaniu opłaty w związku ze wzrostem wartości nieruchomości po uchwaleniu 

miejscowego planu zagospodarowania w wysokości 0%.  

§ 6. 1. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Gminy Starogard Gdański.  

2. 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 w Starogardzie 

Gdańskim,  

3) umożliwienia zainteresowanym osobom, wglądu do dokumentów przedstawiających zmianę w planie 

i wydania tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na 

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

4) należytego uwidocznienia w rysunku obowiązującego planu ogólnego gminy Starogard Gdański granic 

obszaru objętego ustaleniami niniejszego planu. 

§ 7. W granicach objętych ustaleniami niniejszego planu traci moc Miejscowy plan ogólny 

zagospodarowania przestrzennego gminy Starogard Gdański uchwalony Uchwałą Rady Gminy Starogard 

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

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

Województwa Pomorskiego, z wyjątkiem § 7 ust. 1 i 2, który wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwały.  
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