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5Ł Wójt Gminy roz”atruje wnioski uwzględniając wawno`ć ”rzedmiotu konsultacji dla s”oJeczno`ci lo-

kalnej. O negatywnym s”osobie roz”atrzenia wniosku Wójt Gminy informuje wnioskodawców na ”i`mie, 
w terminie nie dJuwszym niw miesiąc od daty zJowenia wniosku. 

§ 6. Konsultacje mogą ”olegać na: 

1) ”rze”rowadzeniu bez”o`rednich s”otkaL z mieszkaLcami (zebrania wiejskie), 
2) wyraweniu o”inii, zJoweniu uwag bądu wniosków w s”rawie będącej ”rzedmiotem konsultacji, 
3) ”rze”rowadzeniu badaL ankietowych, 
4) ”rze”rowadzeniu badaL ankietowych, wyraweniu o”inii, zJoweniu wniosków, w formie elektronicznej. 

§ 7. 1Ł Konsultacje są wawne bez względu na ilo`ć osób w nich uczestniczącychŁ 

2. Wynik konsultacji jest zawsze brany ”od uwagę, nie jest jednak wiąwący dla organów Gminy MalechowoŁ 

§ 8. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Wójtowi Gminy MalechowoŁ 

§ 9. Uchyla się uchwaJę Nr XXXI/295/2010 Rady Gminy Malechowo z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie 

okre`lenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkaLcami gminy Malechowo. 

§ 10. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 14 dni od dnia ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym Wo-

jewództwa źachodnio”omorskiegoŁ 

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady 

 

Jolanta Kieres 
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UCHWAIA NR XXXVIII/264/2010 

 RAŚY GMINY NOWOGRÓŚśK POMORSKI 

 z dnia 9 listopada 2010 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowogródek Pomorski 
w miejscowo`ci Trzcinna i _wiątkiŁ 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmŁ) Rada Gminy Nowogródek Pomorski uchwala, co nastę”uje: 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwaJą Nr V/19/2007 r. Rady Gminy w Nowogródku Pomorskim z dnia 19 luty 

2007 r. w s”rawie ”rzystą”ienia do s”orządzenia miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego 
w obrębie miejscowo`ci Trzcinna i _wiątki, gmina Nowogródek Pomorski, ”o stwierdzeniu zgodno`ci 
z ustaleniami ｭstudium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy Nowogródek 
Pomorskiｬ, ”rzyjętego uchwaJą Nr XXX/185/2006 z dnia 12 kwietnia 2006 r. i zmieniony uchwaJą 
Nr VIII/42/2007 z dnia 11 czerwca 2007 r. Rady Gminy w Nowogródku Pomorskim, uchwala się miej-

scowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowo`ci Trzcinna i _wiątkiŁ 

2Ł Plan miejscowy obejmuje obszar, którego granice ustala rysunek ”lanu miejscowego, stanowiący 
zaJącznik nr 1 do niniejszej uchwaJyŁ 

3. Przedmiotem miejscowego planu jest funkcja produkcyjna i usJugowa z ustaleniem zasad obsJugi 
komunikacyjnej i infrastruktury technicznej. 

4Ł Integralnymi czę`ciami ”lanu są nastę”ujące zaJączniki do uchwaJy: 

1) źaJącznik nr 1 - rysunek planu miejscowego w skali 1:1000, 

2) źaJącznik nr 2 - wyrys ze ｭstudium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego 
gminy Nowogródek Pomorskiｬ 

3) źaJącznik nr 2 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu miejscowego, 

4) źaJącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie miejscowym inwestycji z za-

kresu infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasadach ich finansowania, 

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) ilo`ci kondygnacji - rozumie się ”rzez to, we dotyczy ilo`ci kondygnacji nadziemnych; 
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2) wysoko`ci zabudowy - rozumie się ”rzez to wymiar liczony od ”oziomu terenu ”rzy najniwej ”oJowo-

nym wej`ciu do budynku lub jego czę`ci ”ierwszej kondygnacji nadziemnej budynku do górnej ”Jasz-

czyzny stro”u bądu najwywej ”oJowonej krawędzi stro”odachu nad najwywszą kondygnacją uwytkową, 
Jącznie z grubo`cią izolacji cie”lnej i warstwy ją osJaniającej, albo do najwywej ”oJowonej górnej ”o-

wierzchni innego przekrycia; 

3) terenie elementarnym - rozumie się ”rzez to teren o okre`lonym ”rzeznaczeniu, wyznaczony liniami 

rozgraniczającymi i oznaczony symbolem cyfrowo literowym, dla którego formuJuje się ustalenia 
szczegóJowe zawarte w KARTACH TERENU; 

4) nieprzekraczalnej linii zabudowy - rozumie się ”rzez to linię, której nie mowna ”rzekraczać ”rzy lokali-
zacji budynków; 

5) zieleni rodzimej - rozumie się ”rzez to takie nasadzenia nie rosnące wysoko, jak: klon jawor, klon zwy-

czajny, brzoza brodawkowata, gJóg jednoszyjkowy, jarząb ”os”olity, grab zwyczajny, a takwe niskie 
drzewa owocowe w ”ostaci zgru”owaL lub sz”alerów; 

6) froncie budynku - rozumie się ”rzez to elewację od strony wej`ciaŁ 

§ 3. 1Ł Ustalenia ”lanu miejscowego skJadają się z: 

1) ustaleL okre`lających zasady konstrukcji ”lanu miejscowego; 
2) ustaleL ogólnych; 
3) ustaleL szczegóJowych w formie KART TERśNU, dotyczących wyznaczonych w ”lanie terenów ele-

mentarnych; 

4) ”ostanowieL koLcowychŁ 

2Ł Śla ”oszczególnych terenów elementarnych mają zastosowanie wszystkie rodzaje ustaleLŁ 

RozdziaJ ń 

Zasady konstrukcji planu miejscowego 

§ 4. 1Ł Ustala się nastę”ujące zasady konstrukcji planu miejscowego - na rysunku planu: 

1) w granicach obszaru objętego ”lanem miejscowym wydzielono liniami rozgraniczającymi tereny ele-

mentarne o równym ”rzeznaczeniu lub równych zasadach zagos”odarowania, które oznaczono identy-

fikatorem cyfrowo - literowym (SYMBOL TERENU); 

2) symbole terenów od”owiadają symbolom w KARTACH TERENU zgrupowanych w § 7 - ustalenia szcze-

góJowe dla terenów elementarnychŁ 

§ 5. 1Ł Śla kawdego terenu elementarnego s”recyzowano ustalenia szczegóJowe w nastę”ującym 

ukJadzie: 

1) ustalenia funkcjonalne; 

2) parametry i wskaunik ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu; 
3) zasady i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci; 
4) zasady ochrony `rodowiska i przyrody; 

5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego; 

6) ustalenia komunikacyjne; 

7) ustalenia dotyczące infrastruktury technicznejŁ 

2. Symbol w KARCIE TERENU odpowiada symbolowi na rysunku planu. 

3Ł Obszar ”lanu miejscowego dzieli się na nastę”ujące tereny elementarne oznaczone symbolami: 

1) P,U - tereny zabudowy produkcyjnej, zabudowy usJugowej 
2) UH - tereny zabudowy usJug handlu, 
3) MN - tereny zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 

4) KDW - droga wewnętrzna dojazdowa; 
RozdziaJ 2 

Ustalenia ogólne 

§ 6. 1. W zakresie ”odstawowej funkcji obszaru objętego ”lanem miejscowym ustala się ”rzeznaczenie 

terenu na zabudowę ”rodukcyjną i usJugową wraz z komunikacją wewnętrzną i infrastrukturą technicznąŁ 

2. W zakresie ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego ustala się: 

1) na terenach zabudowanych budynki i obiekty w dobrym stanie technicznym ”odlegają zachowaniu 
lub adaptacji, z do”uszczeniem ich rozbiórki w przypadku kolizji z ”lanowaną nową zabudową, 

2) likwidacja zabudowy prowizorycznej i nietrwaJej, 
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3) do”uszcza się lokalizację urządzeL technicznych, za”ewniających mowliwo`ć uwytkowania terenu zgodnie 

z przeznaczeniem, 

3. W zakresie ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu kulturowego ustala się: 

1) nalewy roz”oznać warunki geologiczne terenu i zastosować rozwiązania techniczne wykluczające mi-

grację zanieczyszczeL do ”odJowa i wtórnie do wód ”owierzchniowych lub ”odziemnych, 

4. w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

1) na terenie objętym ”lanem nie wystę”ują elementy krajobrazu kulturowego o walorach zabytkowych. 

5. W zakresie zasad realizacji ”lanu wynikające z ”rze”isów odrębnych: 

1) zagos”odarowanie terenu oraz zabudowę realizować zgodnie z ”rze”isami odrębnymi z zakresu prawa 

budowlanego, w tym przepisami sanitarnymi, o ochronie powietrza oraz o ochronie ”rzeciw”owarowej, 
2) zabez”ieczenie ”rzeciw”owarowe nalewy ”rzewidzieć za ”omocą hydrantów ”rzeciw”owarowych nad-

ziemnych, 

6. W zakresie komunikacji ustala się: 

1) obsJugę komunikacyjną obszaru objętego ”lanem odbywa się ”o”rzez gminną drogę dojazdową grani-

czącą od strony zachodniej z planem/ poza obszarem opracowania/, 

2) Śla inwestycji objętych ”lanem nalewy za”ewnić od”owiednią ilo`ć miejsc ”arkingowych ”rzy uwzględ-

nieniu wskauników ”arkingowych ze względu na funkcję terenu:- ｭUsJugi ”rodukcyjneｬ na 100 za-

trudnionych 30 miejsc parkingowych 

7. W zakresie budowy systemów infrastruktury technicznej ustala się: 

1) w zakresie zaopatrzenie w wodę: 
a) zaopatrzenie w wodę - z ”rzewidzianego do rozbudowy systemu wodociągowego w drodze 01 KW 

w liniach rozgraniczenia dróg sieć wodociągową o zakJadanej `rednicy od 32 do 150 mm - wg 

zasad okre`lonych w rysunku planu z ujęcia wody w _wiątkach; 
b) wymóg zao”atrzenia systemu wodociągowego w punkty hydrantowe usytuowane w obrębie te-

renu planu zgodnie z wymogami ”rzeciw”owarowymi, 
2) w zakresie od”rowadzenia `cieków i wód o”adowych: 

a) od”rowadzenie `cieków sanitarnych - do projektowanego systemu kanalizacji sanitarnej poprzez 

”lanowaną sieć kanalizacji sanitarnej o zakJadanej `rednicy 200 mm - wg zasad okre`lonych gra-

ficznie w rysunku ”lanu do oczyszczalni `cieków; 
b) do czasu zrealizowania oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej obowiązuje gromadzenie `cieków 

w szczelnych zbiornikach okresowo wybieralnych z wywozem fekalii na najbliwszą oczyszczalnię 
`cieków, 

c) po zrealizowaniu projektowanych sieci kanalizacji sanitarnej obowiązuje ”odJączenie ”oszczegól-

nych obiektów ”oJowonych na terenach będących w ich zasięguŁ 
d) do”uszcza się od”rowadzanie wód o”adowych z powierzchni utwardzonych, komunikacji oraz 

”laców skJadowych do gruntu, ”o ich wstę”nym ”odczyszczeniu, ”od warunkiem, we sto”ieL 
oczyszczenia `cieków oraz miąwszo`ć warstwy gruntu nad zwierciadJem wód ”odziemnych sta-

nowi zabez”ieczenie tych wód ”rzed zanieczyszczeniemŁ 
3) w zakresie elektroenergetyki: 

a) dla zapotrzebowanej mocy ok. 300 kW z istniejącej stacji transformatorowej 15/0,4 kV: PKP S-

2294; z do”uszczeniem stacji sJu”owej 15ł0,4 kV lub kontenerowej zlokalizowanej na terenie 

elementarnym lub w ”asie technicznym dróg o symbolu KDW; 

b) zasilanie w energię elektryczną z istniejącej sieci w drodze gminnej poza obszarem planu, 

c) w obszarze objętym ”lanem zasilanie linią kablową 0,4 kV; 

4) w zakresie telekomunikacji: Jączno`ć telefoniczną rozdzielczą linią kablowąŁ 
5) W zakresie zaopatrzenia w cie”Jo: ”rzewiduje się systemy zao”atrzenia w cie”Jo jako ogrzewanie 

indywidualne. 

6) Śo”uszcza się ”rowadzenie infrastruktury technicznej nie wymienionej w ustaleniach szczegóJowych 
dla terenu elementarnego, w razie wystą”ienia uzasadnionej ”otrzeby, 

8. W zakresie sposobu i terminu tymczasowego zagos”odarowania ustala się: obszar objęty ”lanem, 
o którym mowa w § 1Ł1Ł do chwili zagos”odarowania ”od zabudowę ”rodukcyjną i usJugową wraz z ko-

munikacją wewnętrzną i infrastrukturą techniczną mowe być wykorzystywany w s”osób dotychczasowyŁ 
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RozdziaJ 3 

Ustalenia szczegóJowe 

§ 7. Ustalenia szczegóJowe dla terenów elementarnych: 
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RozdziaJ 4 

Ustalenia koLcowe 

§ 8. W granicach niniejszego planu na cele nierolnicze i niele`ne za zgodą Rady Gminy, ”rzeznacza 
się Jącznie 22,6593 ha gruntów rolnych, w tym klasy RIVa - 3,5503 ha, klasy RIVb - 12,0854 ha, klasy 

RV - 4,9071, klasy RVI - 2,1165 ha. 

§ 9. W zakresie okre`lenia stawki ”rocentowej o”Jaty z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci w na-

stę”stwie uchwalenia ”lanu (zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-

spodarowaniu ”rzestrzennym) ustala się jednorazową o”Jatę za wzrost warto`ci nieruchomo`ci w wyso-

ko`ci 30% dla obszarów elementarnych oznaczonych symbolami: U; P; dla ”ozostaJych terenów ustala 
się jednorazową o”Jatę za wzrost warto`ci nieruchomo`ci w wysoko`ci 0%Ł 

§ 10. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Wójtowi Gminy Nowogródek PomorskiŁ 

§ 11. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 30 dni od dnia ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym Wo-

jewództwa źachodnio”omorskiego i ”odlega ogJoszeniu na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowogró-
dek Pomorski. 

 

 Przewodniczący Rady Gminy  
 

Śariusz Piątek 
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źaJącznik nr 1 

do uchwaJy Nr XXXVIII/264/2010 

Rady Gminy Nowogródek Pomorski 
z dnia 9 listopada 2010 r. 
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źaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr XXXVIII/264/2010 

Rady Gminy Nowogródek Pomorski 
z dnia 9 listopada 2010 r. 

Wyrys ze studium uwarunkowaL i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Nowogródek Pomorski 
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źaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr XXXVIII/264/2010 

Rady Gminy Nowogródek Pomorski 

z dnia 9 listopada 2010 r. 

ROźSTRźYGNIĘCIś O SPOSOBIś ROźPATRźśNIA UWAG WNIśSIONYCH ŚO PROJśKTU MPźP 
GMINY NOWOGRÓŚśK POMORSKI 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-

nym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmŁ) Rada Gminy Nowogródek Pomorski rozstrzyga o uwagach wniesio-

nych w trakcie wyJowenia ”rojektu MPźP Gminy w Nowogródku Pomorskim, w obrębie czę`ci miejscowo-

`ci Trzcinna i _wiątki, w terminie 14 dni ”o okresie wyJowenia 

W okresie wyJowenia oraz terminie 14 dni ”o wyJoweniu ”rojektu ”lanu nie wniesiono uwagŁ 
 

źaJącznik nr 4 

do uchwaJy Nr XXXVIII/264/2010 

Rady Gminy Nowogródek Pomorski 
z dnia 9 listopada 2010 r. 

ROźSTRźYGNIĘCIś O SPOSOBIś RśALIźACJI źAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI 

Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TśCHNICźNśJ NALśvĄCYCH ŚO źAŚAK WIASNYCH GMINY 
ORAZ ZASADY ICH FINANSOWANIA 

1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej nalewące do zadaL wJasnych gminy na obszarze obję-
tym ustaleniami ”lanu związane są z realizacją wodociągu i kanalizacji sanitarnej, realizacją ulicŁ 

2. W zakresie realizacji zaopatrzenia w wodę ”rzewiduje się: 
a) modernizację istniejących sieci i urządzeL wodociągowych 

3. W zakresie realizacji kanalizacji sanitarnej ”rzewiduje się: 
a) budowę sieci kanalizacyjnej w ramach realizacji sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej z ”rzyJą-

czami, w czę`ci miejscowo`ci Trzcinna i _wiątki, 
b) rozbudowę i modernizację istniejących sieci i urządzeL kanalizacyjnychŁ 

 Powywsze sieci zao”atrzenia w wodę i kanalizacji sanitarnej będą prowadzone w liniach rozgraniczają-
cych drógŁ 

4. W zakresie inwestycji drogowych ”rzewiduje się: 
a) modernizację istniejących dróg dojazdowych, 
b) budowę dróg serwisowych-dojazdowych do wiew, 

5. W zakresie inwestycji elektroenergetycznych ”rzewiduje się: 
a) modernizację istniejących sieci i urządzeL na ”odstawie zbilansowanych ”otrzeb 

6. Powywsze zadania finansowane będą czę`ciowo ze `rodków ”ozabudwetowych uzyskiwanych z rów-
nych uródeJ (fundusze unijne i inne, w tym `rodki ”rywatnych inwestorów) ”rzy udziale `rodków wJa-

snych gminy, zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami o finansach publicznych. 
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UCHWAIA NR III/16/11 

 RAŚY GMINY NOWOGRÓŚśK POMORSKI 

 z dnia 23 lutego 2011 r. 

w sprawie uchwalenia budwetu Gminy Nowogródek Pomorski na rok 2ŃńńŁ 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (ŚzŁ U. 

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiany z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, 

Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, 

poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; 

z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, 

poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420) Rada Gminy 

uchwala, co nastę”uje: 


