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Załącznik nr 2
do uchwały nr VIII/61/2011
Rady Miasta Starogard Gdański
z dnia 25 maja 2011 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w 
rejonie pomiędzy ulicami: Bp.K.Dominika, Świętojańskiej, 
ks. Kalinowskiego, Żurawiej w Starogardzie Gdańskim, 
uchwalonego uchwałą Nr XVIII/197/2000 Rady Miejskiej w 
Starogardzie Gdańskim z dnia 23 lutego 2000r. publikacja 
w Dz.Urz.Woj.Pomorskiego Nr 75 z dn. 04.08.2000r., poz. 
456 - w granicach pomiędzy ulicami ks.Kalinowskiego, 
Świętojańską, Żurawią i południowozachodnią granicą 
planu.
Rozstrzygnięcie Rady Miasta Starogard Gdański o spo-
sobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego
Rada Miasta Starogard Gdański rozstrzyga o sposobie 
rozpatrzenia uwag do projektu planu w sposób nastę-
pujący:
1. Projekt zmiany miejscowy plan zagospodarowania prze-

strzennego dla obszaru położonego w rejonie pomiędzy 
ulicami: Bp.K.Dominika, Świętojańskiej, ks. Kalinow-
skiego, Żurawiej w Starogar-dzie Gdańskim, uchwalo-
nego uchwałą Nr XVIII/197/2000 Rady Miejskiej w Staro-
gardzie Gdańskim z dnia 23 lutego 2000r. publikacja w 
Dz.Urz.Woj.Pomorskiego Nr 75 z dn. 04.08.2000r., poz. 
456 - w granicach pomiędzy ulicami ks.Kalinowskiego, 
Świętojańską, Żurawią i południowozachodnią granicą 
planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 
był udostępniony do publicznego wglądu w dniach od 
07.02.2011r. do 07.03.2011r. w siedzibie Urzędu Miasta 
Starogard Gdański. W dniu 14.02.2011r. zorganizowano 
dyskusję publiczną nad rozwiązaniami przyjętymi w 
projekcie zmiany planu.

2. Termin składania uwag do projektu zmiany planu zgod-
nie z art. 17 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. 
z 2003r. Nr 80 poz. 717, z późn. zm): do 28.03.2011r.

3. W ustawowym terminie nie wpłynęły żadne uwagi.

Załącznik nr 3
do uchwały nr VIII/61/2011
Rady Miasta Starogard Gdański
z dnia 25 maja 2011 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w 
rejonie pomiędzy ulicami: Bp.K.Dominika, Świętojańskiej, 
ks. Kalinowskiego, Żurawiej w Starogardzie Gdańskim, 
uchwalonego uchwałą Nr XVIII/197/2000 Rady Miejskiej w 
Starogardzie Gdańskim z dnia 23 lutego 2000r. publikacja 
w Dz.Urz.Woj.Pomorskiego Nr 75 z dn. 04.08.2000r., poz. 
456 - w granicach pomiędzy ulicami ks.Kalinowskiego, 
Świętojańską, Żurawią i południowozachodnią granicą 
planu.
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą 
do zadań własnych gminy oraz zasadach ich inansowania, 
zgodnie z przepisami o inansach publicznych
Rada Miasta Starogard Gdański ustala co następuje
1. W projekcie zmiany miejscowego planu zagospoda-

rowania przestrzennego dla obszaru położo-nego w 
rejonie pomiędzy ulicami: Bp.K.Dominika, Świętojań-
skiej, ks. Kalinowskiego, Żurawiej ustala się realizację 
kolektora kanalizacji sanitarnej (kanalizacja sanitarna 
wraz z przepompownią ścieków) o łącznej długości ok. 
330 m wraz z przepompownią ścieków.

2. W sporządzonej dla potrzeb zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowe-
go obszaru prognozie skutków inansowych uchwa-
lenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego przyjęto szacunkowy koszt realizacji 
infrastruktury technicznej (budowa kolektora kanalizacji 
sanitarnej): 141.300,00 zł.

3. Realizacja zadań własnych Miasta wymienionych w 
punkcie 1 zostanie sinansowana ze środków pocho-
dzących z budżetu Miasta oraz innych zewnętrznych 
środków inansowych.

4. Realizację zadań własnych Miasta wymienionych w 
punkcie 1 przewiduje się do końca 2016r.

5. Zadania niezrealizowane w do końca 2016r. należy 
wykonać w terminie późniejszym.

6. W wypadku braku możliwości realizacji zadań włas-
nych w wyżej wymienionym terminie należy zadania 
wprowadzić do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego 
na kolejne lata.
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 UCHWAŁA Nr IX/75/2011
Rady Miasta Starogard Gdański

 z dnia 15 czerwca 2011 r.

 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru  
położonego w rejonie ulic: Lubichowskiej, Skośnej, Rodzinnej, Braterskiej, Malinowej Zachodniej w Starogardzie 

Gdańskim uchwalonego uchwałą Nr XLVI/443/2006 Rady Miejskiej w Starogardzie Gdańskim  
z dnia 13 września 2006r. publikacja w Dz.Urz.Woj.Pomorskiego Nr 33 z dn. 08.09.2007r., poz. 486.

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 
2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 w 
związku z art. 14 ust. 8, art. 15, art. 16 ust. 1, art. 17, art. 29, 
art. 34 ust. 1, art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 
80, poz. 717 z 2003r. z późn. zm.) Rada Miasta Starogard 
Gdański uchwala, co następuje:

§ 1

1. Po stwierdzeniu zgodność planu z ustaleniami Stu-
dium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Starogard Gd., określonymi 
w uchwale Rady Miejskiej nr XXXVIII/353/2005 z dnia 
07.12.2005r. uchwala się zmianę miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru poło-
żonego w rejonie ulic: Lubichowskiej, Skośnej, Rodzin-
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nej, Braterskiej, Malinowej Zachodniej w Starogardzie 
Gdańskim uchwalonego uchwałą Nr XLVI/443/2006 
Rady Miejskiej w Starogardzie Gdańskim z dnia  
13 września 2006r. w granicach jak w uchwale Rady 
Miasta Starogard Gdański Nr L/442/2010 Rady Miejskiej 
w Starogardzie Gdańskim z dnia 27 stycznia 2010 r.

2. Granice terenu objętego miejscowym planem zago-
spodarowania przestrzennego, o którym mowa w ust. 
1 przedstawiono na załączniku graicznym nr 1 do 
niniejszej uchwały w skali 1:1000.

3. Integralną część uchwały stanowią:
1) Ustalenia tekstowe
2) Rysunek planu wykonany na mapie sytuacyjno-wy-

sokościowej w skali 1:1000, stanowiący załącznik 
graiczny nr 1

3) Rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag wnie-
sionych do projektu planu stanowiący załącznik  
nr 2

4) Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych  
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, które należą do zadań własnych gminy 
stanowiący załącznik nr 3.

§ 2

1. Przedmiotem planu jest ustalenie przeznaczenia tere-
nów, a także zasad zagospodarowania i zabudowy oraz 
zasad obsługi komunikacyjnej i inżynieryjnej obszaru 
opracowania, z uwzględnieniem zakresu ustaleń okre-
ślonych w art. 15 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r.(Dz. 
U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.)

2. Plan nie wyznacza w obszarze opracowania:
1) obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i 

podziałów nieruchomości
2) obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infra-

struktury technicznej
3) obszarów wymagających przekształceń lub rekulty-

wacji
4) granic terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz 

terenów do organizacji imprez masowych
5) granic pomników zagłady oraz ich stref ochronnych, 

a także ograniczeń dotyczących prowadzenia na ich 
terenie działalności gospodarczej, określonych w 
ustawie z dnia 7 maja 1999r. o ochronie terenów 
byłych hitlerowskich obozów zagłady (Dz. U. 41, poz. 
412 ze zm.)

§ 3

  Oznaczenia literowe dla podstawowego przeznaczenia 
terenu są następujące:

1) MN/MW – tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej i wielorodzinnej

2) MN/U – teren zabudowy mieszkaniowej z dopusz-
czeniem usług nieuciążliwych

3) KD.D – tereny dojazdowych dróg publicznych

§ 4

1. Na rysunku planu następujące oznaczenia graiczne są 
obowiązującymi ustaleniami planu:
1) Granice opracowania
2) Linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub 

różnych zasadach zagospodarowania terenu
3) Oznaczenia terenów o różnym przeznaczeniu lub 

różnych zasadach zagospodarowania

4) Nieprzekraczalna linia zabudowy od strony dróg
5) Nieprzekraczalna linia zabudowy od strony linii elek-

troenergetycznej średniego napięcia SN.
2. Pozostałe oznaczenia graiczne na rysunku planu sta-

nowią elementy informacyjne.

§ 5

3. Ustala się następujące deinicje pojęć użytych w usta-
leniach niniejszego planu:
1) Linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie 

użytkowania – należy przez to rozumieć granicę 
nieprzekraczalną dla terenów, których przeznaczenie 
jest inne niż na terenie sąsiednim

2) Działka budowlana – nieruchomość gruntowa wy-
dzielona geodezyjnie przeznaczona do realizacji 
budynków

3) Usługi – obiekty usługowe lub wbudowane lokale 
usługowe o funkcji określonej w kartach terenu

4) dachy płaskie – dachy o kącie nachylenia poniżej 
10°

5) dachy dwuspadowe – dachy skośne stanowiące 
przykrycie głównej bryły budynku o symetrycznych 
dwóch połaciach w stosunku do linii przecięcia się 
tych dwóch połaci stanowiącej kalenicę oraz dachy 
dwuspadowe stanowiące przykrycie części bryły 
budynku przecinające się

6) dachy wielospadowe – dachy skośne na głównej 
bryle budynku o więcej niż dwóch połaciach, których 
symetryczne połacie przecinając się tworząc co naj-
wyżej jedną kalenice

7) kalenica główna – najdłuższa kalenica budynku
8) Linia zabudowy nieprzekraczalna – linia zabudowy 

podstawowej bryły budynku której nie można prze-
kroczyć, dopuszcza się wysunięcie za linię zabudowy 
na odległość 1,5 m takich elementów budynku jak 
garaż dobudowany, schody, ganki, tarasy, balkony 
i wykusze

9) Front budynku – elewacja budynku, usytuowana w 
kierunku drogi dojazdowej

10) Usługi nieuciążliwe – usługi typu handel detalicz-
ny, z wyjątkiem handlu pojazdami, usługi bytowe 
(np. krawieckie, fryzjerskie, kosmetyczne, naprawy 
sprzętu domowego i osobistego, prania czyszczenia 
i sprzątania) usługi gastronomiczne, pocztowe i te-
lefoniczne, usługi informatyczne i naprawa sprzętu 
komputerowego, usługi zdrowia poza lecznictwem 
zamkniętym, usługi prawne, ubezpieczeniowe, 
administracji, pośrednictwa inansowego, usługi 
projektowe, usługi turystyczne, usługi rekreacji, 
kultury i sportu lub inne analogiczne o podobnym 
zakresie uciążliwości

11) powierzchnia użytkowa usług – powierzchnia usług 
podstawowa odpowiadająca celom i przeznaczeniu 
usługi, bez powierzchni pomocniczej takiej jak ko-
munikacja wewnętrzna, magazyny, pomieszczenia 
higieniczno-sanitarne, zaplecze socjalne itp.)

12) usługi wbudowane – lokale usługowe zrealizowane 
w jednej bryle budynku z lokalem mieszkalnym

§ 6

  Ustalenia dla terenu  
objętego planem w postaci kart terenu
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1. Karta dla terenu MN/MW,
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§ 7

  Zasady ochrony środowiska,  
przyrody i krajobrazu kulturowego

1. Ze względu na położenie obszaru planu w granicach 
w granicach ustanowionej strefy ochrony pośredniej 
ujęcia wody „Południe” ustala się dla całego obszaru 
objętego planem następujące zakazy:
— Wprowadzania ścieków do ziemi i wód powierzch-

niowych,
— Przechowywania i składowania odpadów promie-

niotwórczych,
— Budowy osiedli mieszkaniowych bez zorganizowanej 

gospodarki wodnościekowej,
— Wydobywania kopalin,
— Lokalizowania ferm hodowlanych i zakładów prze-

mysłowych,
— Lokalizowania wysypisk i wylewisk odpadów komu-

nalnych i przemysłowych
— Lokalizowania cmentarzy i grzebania zwierząt,
— Budowy magazynów produktów ropopochodnych, 

toksycznych surowców, substancji chemicznych oraz 
lokalizowania rurociągów do ich transportu,

— Lokalizowania nowych ujęć wody (poza studniami 
istniejącymi i ewentualnie projektowanymi nowymi 
studniami ujęcia „Południe”)’

— Mycia pojazdów mechanicznych’
— Urządzania większych parkingów niż na potrzeby 

własne funkcji dopuszczonych poprzez ustalenia 
planu, usytuowanych w granicach strefy.

— Odprowadzania ścieków do zbiorników bezodpły-
wowych bądź lokalizowani oczyszczalni przydomo-
wych.

§ 8

  Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych

1. Na obszarze objętym planem nie znajdują się prze-
strzenie publiczne w rozumieniu deinicji zawartych w 
ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym.

§ 9

  Granice i sposoby zagospodarowania terenów 
lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych 

na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów 
górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo 

powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się  
mas ziemnych

1. Na obszarze objętym planem nie znajdują się tereny lub 
obiekty objęte ochroną na podstawie ww. przepisów.
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§ 10

  Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy  
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej

1. Obsługa komunikacyjna
1) Powiązanie z zewnętrznym układem komunikacyj-

nym zapewniają drogi publiczne:
  — Istniejąca droga powiatowa (ul. Lubichowska)
2) Wewnętrzna obsługa komunikacyjna obszaru planu 

odbywać się będzie poprzez istniejące zjazdy z drogi 
publicznej powiatowej i projektowaną drogę publicz-
ną gminną

3) Ustalenia dotyczące poszczególnych terenów komu-
nikacji zawarte są w kartach terenu w § 6 niniejszej 
uchwały

2. Zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej
— zaopatrzenie w wodę do celów przeciwpożarowych 

- należy zapewnić odpowiednią ilość wody do ze-
wnętrznego gaszenia pożaru zgodnie z rozporządze-
niem Ministra spraw wewnętrznych i Administracji z 
dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpożarowego 
zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 
Nr 124 poz. 1030 z 2009r.),

— należy zapewnić dla ludności z obszaru planu źródła 
nieskażonej wody pitnej i technologicznej w ilościach 
co najmniej minimalnych dla okresu ograniczonych 
dostaw - w dokumentacji projektowej sieci wodo-
ciągowej należy wskazać ewentualne studnie awa-
ryjne dla zapewnienia funkcjonowania publicznych 
urządzeń zaopatrzenia w wodę pitną w warunkach 
specjalnych,

3. Odprowadzenie ścieków: do istniejącej kanalizacji sa-
nitarnej po jej rozbudowie,

4. Odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji desz-
czowej, dla zabudowy jednorodzinnej dopuszcza się 
powierzchniowo do gruntu na terenie własnej działki
— wody opadowe spływające z terenów utwardzonych 

i zanieczyszczonych winny być podczyszczane w 
stopniu zapewniającym spełnienie wymagań obo-
wiązujących przepisów,

— Niezanieczyszczone wody opadowe z połaci da-
chowych mogą być odprowadzane do gruntu lub 
gromadzone w zbiornikach w celu późniejszego ich 
wykorzystania – wówczas należy wskazać lokalizację 
zbiorników na etapie sporządzania projektu budow-
lanego,

5. Zaopatrzenie w energię elektryczną z projektowanej 
sieci oraz projektowanej na terenie planu stacji trans-
formatorowej

6. Zaopatrzenie w gaz: z dystrybucyjnej sieci gazowej i 
po jej rozbudowie na warunkach określonych przez 
zarządcę sieci gazowej

7. Gospodarka odpadami – zgodnie z przepisami ogólny-
mi
— Gromadzenie i usuwanie odpadów stałych – do 

szczelnych pojemników usytuowanych na działce z 
wywozem na wysypisko śmieci.

— należy zapewnić możliwość selektywnej zbiórki 
odpadów z zaleceniem podziału na frakcję suchą i 
mokrą

8. Zaopatrzenie w energię elektryczną z projektowanej 
sieci oraz projektowanej na terenie planu stacji trans-
formatorowej.

9. Zaopatrzenie w sieć teletechniczną
— Tereny w obszarze planu należy podłączyć do istnie-

jących i projektowanych sieci teletechnicznych
— Dopuszcza się budowę i rozbudowę sieci teletech-

nicznych w liniach rozgraniczających dróg, ewentu-
alne kolizje rozwiązać w uzgodnieniu z zarządcami 
poszczególnych sieci

10. Zaopatrzenie w ciepło - indywidualne źródła ciepła na 
paliwa niskoemisyjne

11. Melioracje i urządzenia wodne
— projekty budowlane sąsiadujące z urządzeniami 

melioracyjnymi należy uzgadniać w Zarządem Me-
lioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomor-
skiego w Gdańsku, Terenowy Oddział Tczewie

12. Szczegółowe zasady modernizacji, rozbudowy i bu-
dowy systemów infrastruktury technicznej znajduję 
się w kartach terenu

§ 11

  Traci ważność część miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego dla obszaru położonego w ulic: 
Lubichowskiej, Skośnej, Rodzinnej, Braterskiej, Malino-
wej Zachodniej w Starogardzie Gdańskim uchwalonego 
uchwałą Nr XLVI/443/2006 Rady Miejskiej w Starogardzie 
Gdańskim z dnia 13 września 2006r. zgodnie z granicami 
przedstawionymi na załączniku graicznym nr 1 do niniej-
szej uchwały w skali 1:1000.

§ 12

  Zobowiązuje się Prezydenta Miasta Starogard Gdański 
do:

1) niezwłocznego przekazania niniejszej uchwały wraz z 
dokumentacją planistyczną Wojewodzie Pomorskie-
mu w celu oceny jej zgodności z planem ogłoszenia 
uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego

2) umieszczenia niniejszej uchwały wraz z częścią gra-
iczną na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Starogardzie Gd.

3) umożliwienia zainteresowanym osobom wglądu 
do dokumentów przedstawiających plan 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

§ 13

1. Uchwała wchodzi w życie z upływem 30 dni od daty 
ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego, za wyjątkiem § 12 ust. 1 który wchodzi 
w życie z dniem podjęcia uchwały.

Przewodniczący
Rady Miasta Starogard Gdański

Sławomir Ruśniak
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Załącznik nr 1
do uchwały nr IX/75/2011
Rady Miasta Starogard Gdański
z dnia 15 czerwca 2011 r.
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Załącznik nr 2
do uchwały nr IX/75/2011
Rady Miasta Starogard Gdański
z dnia 15 czerwca 2011 r.

Rozstrzygnięcie Rady Miasta Starogard Gdański o spo-

sobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego
Rada Miasta Starogard Gdański rozstrzyga o sposobie 
rozpatrzenia uwag do projektu planu w sposób nastę-
pujący:
1. Projekt zmiany miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: 
Lubichowskiej, Skośnej, Rodzinnej, Braterskiej, Malino-
wej Zachodniej w Starogardzie Gdańskim uchwalonego 
uchwałą Nr XLVI/443/2006 Rady Miejskiej w Starogar-
dzie Gdańskim z dnia 13 września 2006r. publikacja w 
Dz.Urz.Woj.Pomorskiego Nr 33 z dn. 08.09.2007r., poz. 
486 – w granicach jak w uchwale nr L/442/2010 Rady 
Miasta z dn.27.01.2010r. o przystąpieniu do sporzą-
dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko był udostępniony do publicznego wglądu 
w dniach od 18. 04.2011r do 18.05.2011r. w siedzibie 
Urzędu Miasta Starogard Gdański. W dniu 19.04.2011r. 
zorganizowano dyskusję publiczną nad rozwiązaniami 
przyjętymi w projekcie zmiany planu.

2. Termin składania uwag do projektu zmiany planu 

zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. 
(Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717, z późn. zm) wyznaczono 
do 02.06.2011r.

3. W ustawowym terminie nie wpłynęły żadne uwagi.

Załącznik nr 3
do uchwały nr IX/75/2011
Rady Miasta Starogard Gdański
z dnia 15 czerwca 2011 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w pla-

nie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 
należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich inan-

sowania, zgodnie z przepisami o inansach publicznych
Rada Miasta Starogard Gdański ustala co następuje
1. W projekcie zmiany miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego dla obszaru położonego w rejo-
nie ulic: Lubichowskiej, Skośnej, Rodzinnej, Braterskiej, 
Malinowej Zachodniej w Starogardzie Gdańskim (w 
granicach jak w uchwale nr L/442/2010 Rady Miasta z 
dn.27.01.2010r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) 
nie ustala się realizacji zadań własnych z zakresu infra-
struktury technicznej i dróg publicznych,

2. W sporządzonej dla potrzeb planu miejscowego pro-
gnozie skutków inansowych nie szacuje się kosztów 
budowy dróg publicznych oraz kosztów realizacji in-
frastruktury technicznej.
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UCHWAŁA Nr IX/76/2011
Rady Miasta Starogard Gdański

 z dnia 15 czerwca 2011 r.

 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru  
pomiędzy ulicami Bohaterów Getta i Kociewską w Starogardzie Gdańskim dla dz. geod. nr 52/4, 52/6, 52/7, 52/8, 

52/9, 52/10, 52/28 obr. 21.

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

Rozdział 1
Przepisy ogólne

§ 1

1. Po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami „Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego miasta Starogard Gdański ”(uchwalonego 
Uchwałą Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego Nr 
XXXVIII/3532005 z dn. 07 grudnia 2005 r., wraz ze zmia-
nami uchwalonymi Uchwałą Rady Miasta Starogard 
Gdański Nr XLVI/400/2009 z dnia 30 września 2009 roku, 
zwanego dalej Studium) uchwala się miejscowy plan za-
gospodarowania przestrzennego dla obszaru pomiędzy 
ulicami Bohaterów Getta i Kociewską w Starogardzie 
Gdańskim dla dz. geod. nr 52/4 (podzielona na dz. 52/29 i 
52/30), 52/6, 52/7, 52/8 (dz. 52/8 scalona z dz. 52/29 w dz. 
183), 52/9, 52/10, 52/28 (podzielona na dz. 52/31, 52/32, 
52/33, 52/34) obr. 21, zwany dalej „planem”. Plan ten 
stanowi jednocześnie zmianę do miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego dla obszaru pomiędzy 

ulicami Bohaterów Getta i Kociewską w Starogardzie 
Gdańskim uchwalonego Uchwałą Nr XXIV/245/2000 
Rady Miejskiej w Starogardzie Gdańskim z dnia 27 
września 2000 r. opublikowanego w Dz. Urz. Woj. Pom. 
Nr 120, poz. 776.

2. Granice terenu objętego planem przedstawia załącznik 
graiczny nr 1 do niniejszej uchwały, w skali 1:1000. Plan 
obejmuje obszar o łącznej powierzchni ok. 2,92 ha.

3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
składa się z:
1) części tekstowej- ustaleń planu,
2) części graicznej – rysunku planu sporządzonym na 

mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:1000, 
stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały,

3) rozstrzygnięć dotyczących sposobu rozpatrzenia 
uwag wniesionych do projektu planu, wyłożonego 
do publicznego wglądu, stanowiących załącznik  
nr 2 do niniejszej uchwały,

4) rozstrzygnięć o sposobie realizacji, zapisanych  
w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicz-
nej, które należą do zadań własnych gminy oraz o 
zasadach ich inansowania, stanowiących załącznik 
nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Przedmiotem opracowania jest ustalenie przeznaczenia 
terenu, określenie zasad zabudowy i zagospodarowania 
terenu oraz zasad obsługi komunikacyjnej i inżynieryj-


