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2. Odbieranie segregowanych odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości w wysokości 150 zł brutto 
za 1 m 3;

3. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport 
nieczystości ciekłych w wysokości 40 zł brutto za 1 
m3;

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Sztutowo.

§ 3

Traci moc Uchwała nr XXXI/353/2010 Rady Gminy 

Sztutowo z dnia 19 października 2010 r. w sprawie okre-
ślenia górnych stawek opłat ponoszonych przez wła-
ścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego.

 Przewodniczący 
Rady Gminy

Bogdan Pniewski

4013

 UCHWAŁA Nr XII/99/2011

Rady Gminy Sztutowo

 z dnia 10 listopada 2011 r.

 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do „ Rejestru żłobków i klubów dziecięcych „

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 
2 pkt 2 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r., 
o samorządzie gminnym/t.j.Dz. U.z 2001r.Nr 142, poz. 
1591 z póżn.zm/w związku z art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 
4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 
(Dz. U.Nr 45, poz. 235/Rada Gminy Sztutowo uchwala, 
co następuje:

§ 1

Ustala się opłatę za wpis do „ Rejestru żłobków i 
klubów dziecięcych „ prowadzonych na terenie Gminy 

Sztutowo w wysokości 50 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Sztutowo.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty 
opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego.

 Przewodniczący 
Rady Gminy

Bogdan Pniewski
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 UCHWAŁA Nr XI/58/2011

Rady Gminy Tczew

 z dnia 26 października 2011 r.

 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjne-

go Rukosin, gmina Tczew

Na podstawie art. 20, w związku z art. 3, ust. 1, art. 15, 
art. 17, art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym, (Dz. U.z 2003r. 
nr 80 poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 
40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) 
Rada Gminy Tczew uchwala, co następuje:

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Ruko-
sin, gmina Tczew

§ 2

Plan obejmuje fragment obrębu geodezyjnego Ruko-
sin w granicach określonych na rysunku planu, stano-
wiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Przedmiotem planu jest ustalenie przeznaczenia 
terenów na określone cele oraz ustalenie zasad ich 
zagospodarowania i zabudowy, przyjmujące ład 
przestrzenny i zrównoważony rozwój za podstawę 
tych ustaleń

2. Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego składają się z:
1) części tekstowej ogólnej zawartej w Rozdziale II 

niniejszej uchwały – Ustalenia ogólne
2) części tekstowej szczegółowej zawartej w Rozdziale 

III niniejszej uchwały – Ustalenia szczegółowe
3) części graficznej w formie rysunku planu stanowią-

cego załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały – rysunek 
planu w skali 1:1000

3. Oznaczenia graficzne na rysunku planu stanowią 
integralną część planu w zakresie określonym jako 
ustalenia planu. Pozostałe oznaczenia mają charakter 
informacyjny.
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Rozdział 2

Ustalenia ogólne

§ 4

Ustala się następujące definicje użytych pojęć w usta-
leniach planu:
1) Strefa funkcyjna – fragment obszaru objętego grani-

cami opracowania planu, ograniczony liniami rozgra-
niczającymi, charakteryzujący się określoną funkcją i 
jednolitymi zasadami zagospodarowania oraz ozna-
czony własnym symbolem literowo-cyfrowym.

2) Karta terenu – zapis słowny ustaleń szczegółowych 
planu dla terenu funkcyjnego.

3) Teren biologicznie czynny – definicja zgodna z art. 
3, ust. 22 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi 
zmianami)

4) Nieprzekraczalna linia zabudowy – linia oznaczona 
na rysunku planu, oznaczająca nieprzekraczalną linię 
lokalizacji ścian zewnętrznych budynków. Dopuszcza 
się wysunięcie przed linię zabudowy części budynku, 
takich jak: schody zewnętrzne, podesty, pochylnie, 
zejścia i zjazdy do piwnic i garaży wbudowanych, 
tarasy naziemne (niepodpiwniczone), zadaszenia nad 
wejściem oraz balkony i wykusze wystające na max. 
1,5 m i o szerokości maks. 30% szerokości frontu 
budynku.

5) Powierzchnia budynku – maxymalna dopuszczal-
na wielkość powierzchni zabudowy określona w % 
wyrażająca stosunek powierzchni wszystkich budyn-
ków (mierzona po obrysie ścian zewnętrznych) zloka-
lizowanych na działce lub w obrębie strefy funkcyjnej 
do powierzchni tej działki lub strefy funkcyjnej.

6) Wysokość budynku – definicja zgodna z art. 6 Roz-
porządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwiet-
nia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. 
U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami).

7) Zabudowa o funkcji wiodącej – zabudowa o funkcji 
określonej wg klasyfikacji w punkcie 3. § 5 niniejszej 
uchwały.

8) Zabudowa o funkcji towarzyszącej – zabudowa o 
funkcji uzupełniającej, towarzysząca zabudowie 
wiodącej, wg klasyfikacji w punkcie 3 § 5 niniejszej 
uchwały.

9) Zapewnienie parkingów – w granicach działki lub 
terenu należy zapewnić minimalną ilość miejsc par-
kingowych w liczbie określonej w ustaleniach szcze-
gółowych.

10) Infrastruktura techniczna i drogowa – należy przez 
to rozumieć infrastrukturę publiczną i niepubliczną 
z zakresu dróg, ścieżek rowerowych, chodników, 
ciągów pieszo-jezdnych oraz uzbrojenia terenu w 
sieci kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, 
wodociągowe, gazociąg, linie elektroenergetyczne i 
teletechniczne itp.

11) Rzemiosło - zawodowe wykonywanie działalności 
gospodarczej przez osobę fizyczną zwaną rzemieśl-
nikiem, z udziałem kwalifikowanej pracy własnej, w 
imieniu własnym tej osoby i na jej rachunek, przy 
zatrudnieniu do 50 pracowników.

12) Usługi – wszelka działalność usługowa publiczna i 
niepubliczna z zakresu handlu, gastronomii, hote-
larstwa, usług zdrowia, administracji, rekreacji i 
wypoczynku itp. Wyklucza się usługi związane z rze-
miosłem samochodowym, warsztatami ślusarskimi, 
mechanicznymi, lakierniczymi itp. powodujące jakie-

kolwiek emisje do środowiska w zakresie hałasu, 
zapachu, promieniowania elektromagnetycznego, 
gazów, pyłów, odpadów i innych zanieczyszczeń.

13) Produkcja – wszelka działalność produkcyjna oraz 
rzemieślnicza, wytwórcza oraz składów i magazy-
nów, z wykluczeniem inwestycji określonych w usta-
leniach szczegółowych.

§ 5

1. Ustala się podział terenu objętego granicami planu 
na poszczególne strefy funkcyjne oddzielone liniami 
rozgraniczającymi wyznaczającymi tereny o różnych 
funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania 
terenu.

2. Strefy funkcyjne oznacza się symbolem cyfrowo-
literowym, określającym w kolejności:
1) Tereny komunikacji i infrastruktury technicznej

a) symbol pierwszy – cyfra arabska (z kropką) 
oznaczająca kolejny numer terenu komunikacji 
wydzielonego liniami rozgraniczającymi. Kolejny 
numer terenu poprzedza cyfra 0 (bez kropki)

b) symbol drugi – jedna lub kilka dużych liter alfa-
betu (bez kropki) określających klasyfikację 
terenu komunikacji

2) Pozostałe tereny funkcyjne
a) symbol pierwszy – cyfra arabska (z kropką) 

oznaczająca kolejny numer terenu wydzielonego 
liniami rozgraniczającymi.

b) symbol drugi – jedna lub kilka dużych liter alfa-
betu (bez kropki) określających rodzaj funkcji 
terenu.

3. Dla obszaru objętego planem określa się następujące 
ustalenia ogólne dla funkcji projektowanych w planie. 
Funkcje określone w ustaleniach szczegółowych, inne 
niż w ustaleniach ogólnych, są obowiązujące.
1) P,U - Teren zabudowy produkcyjnej, usług, rzemio-

sła, składów i magazynów
a) Wiodące funkcje i obiekty oraz formy użytkowa-

nia i zagospodarowania terenu:
- lokalizacja zabudowy produkcyjnej (wszelkie 

rodzaje poza wykluczonymi wymienionymi w 
ustaleniach szczegółowych)

- lokalizacja składów, magazynów
- lokalizacja zabudowy rzemieślniczej
- lokalizacja zabudowy usługowej (handel, gastro-

nomia, zajazdy, itp.)
b) Uzupełniające formy zabudowy i zagospodaro-

wania terenu:
- lokalizacja obiektów małej architektury i budowli 

związanych z zagospodarowaniem terenu
- lokalizacja urządzeń i obiektów infrastruktury 

technicznej i drogowej
- lokalizacja obiektów służących reklamie
- lokalizacja garaży, budynków gospodarczych, 

wiat itp.
- lokalizacja zabudowy mieszkaniowej towarzy-

szącej, związanej z prowadzoną działalnością – 
max. 1 lokal lub budynek mieszkalny w obrębie 
nieruchomości, przeznaczony dla właścicieli lub 
zarządców nieruchomości

- dopuszcza się lokalizację masztów telefonii 
komórkowej

c) Wykluczone formy zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu:

- lokalizacja wiatraków wytwarzających prąd
2) Tereny komunikacji i infrastruktury technicznej

PT – teren pasa infrastruktury technicznej
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§ 6

1. Ustalenia planu odnoszą się do nowych podziałów 
geodezyjnych, do inwestycji noworealizowanych, do 
zmian wprowadzanych drogą rozbudów i przebudów 
oraz do zmian przeznaczenia terenów i obiektów, 
chyba że ustalenia szczegółowe stanowią inaczej.

2. Linie rozgraniczające stref funkcyjnych mogą 
ulegać korektom, jeżeli konieczność taka wyniknie 
z rozwiązań technicznych lub ochrony istniejących 
walorów, o ile nie naruszy to innych ustaleń planu. 
W strefach funkcyjnych dopuszcza się również 
wydzielanie działek dla potrzeb infrastruktury (stacje 
trafo, przepompownie itp.) oraz dróg wewnętrznych 
(chyba, że ustalenia szczegółowe stanowią inaczej) po 
uzyskaniu zgody osób, których interes prawny może 
być naruszony.

3. Zakres uciążliwości dla środowiska prowadzonej 
działalności musi być ograniczony do granic obszaru, 
dla którego inwestor posiada tytuł prawny, poza 
urządzeniami i obiektami telekomunikacyjnymi, 
które należy rozpatrywać i lokalizować w oparciu 
o ustawę o wspieraniu rozwoju usług i sieci 
telekomunikacyjnych.

4. Dopuszcza się wydzielenie działek o parametrach 
mniejszych niż określono w ustaleniach szczegółowych 
w celu przyłączenia i scalania działek przylegających.

Rozdział 3

Ustalenia szczegółowe

§ 7

W granicach miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego zostały wyodrębnione 2 strefy funkcyjne, 
ujęte w 2 kartach terenu.
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1. KARTA TERENU Nr1 ObrCb geodezyjny Rukosin1/ 1220 -05-2010/PP/II 

2. PRZEZNACZENIE TERENU 

P,U Teren zabudowy produkcyjnej, usług, rzemiosła, składów i magazynów 

3. NrSTREFY 1. P,U 

POWIERZCHNIA 9,0ha 

ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO 4. 

Działania inwestycyjne realizować w sposób identyfikuj>cy przestrzeM poprzez kształtowanie zabudowy okreWlone 
szczegółowo w punkcie 8 

ZASADY OCHRONY VRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

5.1 Ochronie podlegaj>: istniej>ca zieleM (zadrzewienia, zakrzewienia), oraz systemy drenarskie. 

5. 

5.1.1 Powierzchnie terenu chronić przed erozj> wodn> poprzez zabezpieczenie swobodnego odpływu wód 
opadowych, nie dopuszczaj>c do ich zalegania. 

5.1.2 Istniej>c> zieleM nalecy zachować. Wycinka drzew zgodnie z ustaw> o ochronie przyrody moce nast>pić 
jedynie za zgod> odpowiednich organów. 

5.1.3 Nalecy zapewnić spójny system gospodarki wodami gruntowymi (np. drenac, przepusty itp.) bior>c pod uwagC 
uwarunkowania terenów przyległych. W przypadku natrafienia w trakcie realizacji robót budowlanych na 
istniej>cy drenac nalecy go bezwzglCdnie zachować lub przełocyć zachowuj>c spójnoWć systemu drenacowego 
całego obszaru. 

5.2 Utrzymać minimalny procent terenu biologicznie czynnego – 20%. 

5.3 Wyklucza siC lokalizacjC inwestycji mog>cych znacz>co oddziaływać na Wrodowisko wymienionych w § 2. ust.1. pkt.4), 25), 
41) Rozporz>dzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiCwziCć mog>cych znacz>co oddziaływać na 
Wrodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z póan. zm.) 

5.4 Zakaz lokalizowania zakładów o zwiCkszonym ryzyku stanowi>cych zagrocenie dla cycia lub zdrowia ludzi a w szczególnoWci 
zagrocenia wystCpowania powacnych awarii w rozumieniu art.73 i 248 ustawy z dn.27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony 
Wrodowiska ( tekst jednolity: Dz.U.z 2008r.Nr 25,poz.150 z póan. zm.) 

5.5 Inwestor jest zobowi>zany bezwzglCdnie ograniczyć zasiCg uci>cliwoWci dla Wrodowiska prowadzonej działalnoWci 
gospodarczej do granic własnoWci obszaru, do którego inwestor posiada tytuł prawny, a znajduj>ce siC w nim pomieszczenia 
przeznaczone na pobyt ludzi, winny być wyposacone w techniczne Wrodki ochrony przed tymi uci>cliwoWciami. 

5.6 Gospodarka odpadami musi być zgodna z przepisami odrCbnymi. Docelowo nalecy d>cyć do segregowania odpadów, 
poczynaj>cod ich selektywnej zbiórki, z zaleceniem podziału na frakcjC such> i mokr>. 

5.7 Nalecy stosować rozwi>zania techniczne, technologiczne i organizacyjne gwarantuj>ce zabezpieczenie przed zabezpieczeniem 
warstwy wodonoWnej. 

5.8 Emisja zanieczyszczeM pyłowych i gazowych pochodz>ca ze aródeł produkcyjnych i usługowych, nie moce powodować 
przekroczenia standardów jakoWci Wrodowiska, a ich eksploatacja nie moce przekraczać dopuszczalnych standardów 
emisyjnych, dla których te standardy s> ustalone, poza terenem objCtym dan> funkcj>. 

5.9 Budynkiz pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi powinny być wznoszone poza zasiCgiem zagroceM 
i uci>cliwoWciod drogi wojewódzkiej okreWlonych w przepisach odrCbnych, przy czym dopuszcza siC wznoszenie budynków 
w tym zasiCgu pod warunkiem zastosowania Wrodków technicznych zmniejszaj>cych uci>cliwoWci ponicej poziomu ustalonego 
w tych przepisach b>da zwiCkszaj>cych odpornoWć budynku na te zagrocenia i uci>cliwoWci. 

5.10 Wzdłuc wschodniej granicy terenu wprowadzić pas zieleni o szerokoWci min. 10 m,stanowi>cy czCWć korytarza ekologicznego 
jednostki urbanistycznej. 

5.11 Przy realizacji planu nalecy obj>ć ochron> naturalne i półnaturalne ekosystemy:torfowiska, bagna, murawy, solniska, linie 
brzegowe wód, doliny rzeczne, aródła, aródliska; w celu zapewnienia trwałoWci i rócnorodnoWci genetycznej dzikich roWlin, 
zwierz>t i grzybów zgodnie z przepisami odrCbnymi w tym m.in. 1) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
Vrodowiska (tekst jednolity: Dz.U.z 2008 r.Nr 25, poz.150 ze zm.)
2) Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.880, z 2005 r.Nr 113, poz.954, Nr 130, 
poz.1087)
3) Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U.z 2005 r.Nr 239, poz. 2019 ze zm.)
4) Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierz>t (tekst jedn. Dz. U.z 2003 r., Nr 106, poz. 1002 ze zm.)
5) Rozporz>dzenia Ministra Vrodowiska z dnia 28 wrzeWnia 2004 r. w sprawie gatunków dziko wystCpuj>cych zwierz>t 
objCtych ochron> (Dz.U.Nr 220, poz. 2237)
6) Rozporz>dzenia Ministra Vrodowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko wystCpuj>cych roWlin objCtych 
ochron> (Dz.U.Nr 168, poz.1764)
7) Rozporz>dzenia Ministra Vrodowiska z dn. 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko wystCpuj>cych grzybów objCtych 
ochron> (Dz.U.Nr 168, poz.1765). 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ 

W obszarze planu znajduje siC strefa ochrony archeologicznej (cmentarzysko płaskie wpisane do rejestru zabytków, 
ustanowione decyzj> nr 245/Archeol. z dn. 07.12.1972r.) oznaczona graficznie na rysunku planu, na obszarze której 
obowi>zuj> nastCpuj>ce ustalenia: 1)  Prowadzenie działalnoWci inwestycyjnej po przeprowadzeniu archeologicznych badan 
ratowniczych wyprzedzaj>cych zainwestowanie terenu 2)  Zakres badan archeologicznych okreWla inwestorowi Pomorski 
Wojewódzki Konserwator Zabytków w GdaMsku w wydanym na jego wniosek pozwoleniu
3)  Wszelkie działania inwestycyjne wymagaj> uzgodnienia z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków na 
podstawie opinii Muzeum Archeologicznego w GdaMsku. 

7. WYMAGANIA WYNIKAJ=CE Z POTRZEBKSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 
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Dopuszcza siC lokalizacjC obiektów budowlanych o funkcji publicznej. 

PARAMETRY I WSKA`NIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY 

8.1 IloWć 
kondygnacji,wysokoWć 
dla budynków o funkcji 
wiod>cej: 

Max 3 kondygnacje + piwnica
WysokoWć budynku max. 18,0 m od poziomu terenu do pokrycia dachu (nie dotyczy elementów 
incyniersko-technologicznych i reklamowych) 

8.2 Pow. zabudowy: Do 50% powierzchni pokrycia działki 

8.3 Dachy Nie okreWla siC. 
8.4 Kształtowanie 

formyarchitektonicznej: 
Stosować spójne formy architektoniczne oraz jednolite materiały dla wszystkich obiektów 
zlokalizowanych w obrCbie strefy. 

8.5 Zabudowa o funkcji 
towarzysz>cej: 

Dopuszcza siC rócne formy zabudowy towarzysz>cej i technologicznej zwi>zanej z funkcj> wiod>c>. 

8.6 Mała architektura: Dopuszcza siC mał> architekturC zwi>zan> z funkcj> wiod>c>. 

8. 

8.7 Linie zabudowy: Nalecy zachować nieprzekraczalne linie zabudowy – wg rysunku planu. 

9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ=CYCH OCHRONIE, 
USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRBBNYCH ZAPISÓW 

Nie wystCpuj>. 

10. SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOVCI 

10.1 Dopuszcza siC podział terenu na działki o powierzchni wynikaj>cej z programu i technologii lokalizowanej inwestycji 
z zachowaniem minimalnej powierzchni działki – 2000 m2 

10.2 Dopuszcza siC wydzielenie działek oraz zmianC granic funkcji terenu dla potrzeb infrastruktury techn. uzbrojenia i dróg (sieci, 
przepompownie, stacje transformatorowe, osadniki itp.) o parametrach wynikaj>cych z technologii i przepisów 
szczegółowych. 

11. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW 

Dopuszcza siC lokalizacjC obiektów budowlanych o których mowa w w pkt. 7 i 10.2 

KOMUNIKACJA 12. 

12.1 Dojazd z istniej>cej drogi gminnej oraz drogi wojewódzkiej nr 224 na warunkach i w uzgodnieniu z Zarz>dc> Drogi. 

12.2 W granicach własnoWci nalecy zapewnić w zalecnoWci od funkcji miejsca parkingowe w iloWci:
- min. 4 miejsca postojowe / pow. ucytkowej usług (nie dotyczy powierzchni magazynowych i produkcyjnych)
- min. 1 miejsce postojowe / 4 miejsca konsumenckie
- min. 1 miejsce postojowe / 5 zatrudnionych 

INFRASTRUKTURA 

Woda: Z wodoci>gu gminnego. 

Vcieki sanitarne : Do wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, dopuszcza siC odprowadzenie Wcieków sanitarnych do 
zbiorników bezodpływowych z udokumentowanym wywozem Wcieków do oczyszczalni jako 
rozwi>zanie tymczasowe do czasu wykonania kanalizacji sanitarnej. Z chwil> wybudowania zbiorczej 
kanalizacji sanitarnej nalecy jebezwzglCdnie zlikwidować a obiekt podł>czyć do sieci kanalizacji 
sanitarnej.
Vcieki technologiczne odprowadzane do urz>dzeM kanalizacyjnych wymagaj> podczyszczenia w stopniu 
zapewniaj>cym spełnienie wymagaM okreWlonych w obowi>zuj>cych przepisach. 

Vciekideszczowe : 1) Powierzchniowe odprowadzenie wód deszczowych dopuszczane jest dla powierzchni dachowych 
ekologicznych oraz terenów nieutwardzonych, pod warunkiem zabezpieczenia nie zalegania wód 
opadowych i nie zalewania terenów s>siednich.
2) Wody opadowe z powierzchni utwardzonych (drogi, parkingi, place manewrowe) nalecy podczyWcić 
w stopniu zapewniaj>cym spełnienie wymagaM okreWlonych w obowi>zuj>cych przepisach 
odprowadzaj>c je do pobliskich cieków powierzchniowych, systemu kanalizacji deszczowej, dołów 
chłonnych lub zbiorników retencyjnych 

Ogrzewanie: 1) Systemem indywidualnym w oparciu o nieemisyjne lub niskoemisyjne aródła ciepła. Zaleca siC 
stosowanie odnawialnych aródeł energii cieplnej. 

Energetyka: Z sieci energetycznej, na warunkach gestora sieci. 

Zaopatrzenie w gaz: Z istniej>cej sieci gazowej Wredniego ciWnienia na warunkach okreWlonych przez zarz>dcC sieci. 

13. 

Utylizacjaodpadów stałych: Wywóz przez specjalistyczne przedsiCbiorstwa na wysypisko Wmieci, z którego korzysta gmina. 

Uzbrojenie komercyjne – 
teletechnika, telewizja 
kablowa itp. 

Dopuszcza siC lokalizacjC uzbrojenia na zasadach w uzgodnieniu z gestorem sieci. Istniej>ce uzbrojenie 
dopuszcza siC pozostawić i ucytkować, ewentualne usuniCcie kolizjiz planowan> inwestycj> usun>ć na 
warunkach i w uzgodnieniu z zarz>dc> sieci. 

14. SPOSÓB TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ=DZANIA I UbYTKOWANIA 

Nie ustala siC. 
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15. STAWKA PROCENTOWA 

30% 

16. INNE USTALENIA PLANU 

16.1 Dopuszcza siC lokalizacjC obiektów handlowych o powierzchni sprzedacy powycej 400m2 

16.2 Dopuszcza siC lokalizacjC zabudowy mieszkaniowej towarzysz>cej, zwi>zanej z prowadzona działalnoWci>- max. 1 lokal lub 
budynek mieszkalny w obrCbie nieruchomoWci, przeznaczony dla właWcicieli lub zarz>dców nieruchomoWci. 

16.3 Wszelkie obiekty o wysokoWci wiCkszej lub równej 50m n.p.t. podlegaj> przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowC 
zgłoszeniu do Szefostwa Słucby Ruchu Lotniczego SZ RP. 

16.4 Dopuszcza siC mocliwoWć prowadzenia prac poszukiwawczych złóc górniczych, pod warunkiem zachowania przepisów 
odrCbnych. 

 
1. KARTA TERENU Nr2 obrCb geodezyjny Rukosin1 /1220-05-10/PP/II 

2. PRZEZNACZNIE TERENU 

PT teren pasa infrastruktury technicznej 

3. NrSTREFY 01.PT 

POWIERZCHNIA 0,14 ha 

ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO 4. 

Nie dotyczy 

ZASADY OCHRONY VRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

5.1 Nalecy zapewnić spójny system gospodarki wodami gruntowymi i powierzchniowymi (np. drenac, przepustyi, itp.) 
bior>c pod uwagC uwarunkowania terenów przyległych. W przypadku natrafienia w trakcie realizacji robót 
budowlanych na istniej>cy drenac nalecy go bezwzglCdnie zachować lub przełocyć zachowuj>c spójnoWć systemu 
drenacowego całego obszaru. 

5. 

5.2 Nalecy zabezpieczyć odpływ wód opadowych w sposób chroni>cy teren przed erozj> wodn> oraz przed zaleganiem 
wód opadowych. 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ 

Nie wystCpuj>. 

7. WYMAGANIA WYNIKAJ=CE Z POTRZEBKSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

Dopuszcza siC lokalizacjC obiektów i urz>dzeM oraz wydzielanie terenów o funkcji publicznej z zakresu 
infrastruktury technicznej i drogowej. 

PARAMETRY I WSKA`NIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY 8. 

Zakaz realizacji wszelkich form zabudowy z wył>czeniem realizacji obiektów i urz>dzeM o których mowa w pkt. 7 

9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ=CYCH OCHRONIE, 
USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRBBNYCH ZAPISÓW 

Tereny lub obiekty podlegaj>ce ochronie na podstawie odrCbnych zapisów nie wystCpuj>. 

10. SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOVCI 

Nie dotyczy 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW 

11.1 SzerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych: - zmienna – wg rysunku planu; 

11. 

11.2 W obrCbie projektowanych linii rozgraniczaj>cych dopuszcza siC lokalizacjC wszelkich rodzajów infrastruktury 
technicznej. 

11.3 Przebieg i lokalizacja sieci, obiektów i urz>dzeM incynierskich powinna być podporz>dkowana, obowi>zuj>cym 
przepisom szczegółowym oraz uzgodniona z zarz>dcami lub właWcicielami. 

KOMUNIKACJA 12. 

Pas techniczny wchodzi w skład istniej>cego i projektowanego układu dróg gminy Tczew. 

INFRASTRUKTURA 13. 

Vcieki deszczowe: Powierzchniowo pod warunkiem spełnienia wymagaM okreWlonych w obowi>zuj>cych przepisach 

14. SPOSÓB TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ=DZANIA I UbYTKOWANIA 

Nie ustala siC 

15. STAWKA PROCENTOWA 

0,001% 
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INNE USTALENIA PLANU 16. 

Wszelkie obiekty o wysokoWci wiCkszej lub równej 50m n.p.t. podlegaj> przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na 
budowC zgłoszeniu do Szefostwa Słucby Ruchu Lotniczego SZ RP. 

Rozdział 4

Stwierdzenie zgodności planu ze studium

§ 8

Stwierdza się, iż Miejscowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego nie narusza ustaleń polityki przestrzennej 
Gminy, określonej w Studium Uwarunkowań i Kierun-
ków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tczew, 
zatwierdzonego uchwałą Nr XLII/367/2010 z dnia 28 
czerwca 2010r.

Rozdział 5

Załączniki do uchwały

§ 9

Integralną częścią uchwały są:
1) Rysunek planu nr 1 w skali 1:1000 – załącznik Nr 1 do 

niniejszej uchwały
2) Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w 

planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które należą do zadań własnych Gminy oraz zasadach 
ich finansowania – załącznik Nr 2 do niniejszej 
uchwały

3) Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag – 

załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały

Rozdział 6

Postanowienia końcowe

§ 10

Zobowiązuje się Wójta Gminy Tczew do:
1) Niezwłocznego przekazania niniejszej uchwały 

Wojewodzie Pomorskiemu w celu ogłoszenia jej w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

2) Umieszczenia odpisu niniejszej uchwały na okres 14 
dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Tczew.

3) Publikacji niniejszej uchwały wraz z częścią graficzną 
na stronie internetowej Urzędu Gminy Tczew.

4) Umożliwienia zainteresowanym osobom wglądu do 
dokumentów przedstawiających plan oraz wydawanie 
z tych dokumentów, na wniosek zainteresowanych, 
potrzebnych im wyrysów i wypisów z planu.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni od ogło-
szenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomor-
skiego za wyjątkiem § 10 ust. 1 i 2, które wchodzą w życie 
z dniem podjęcia uchwały.

Przewodniczący
Rady Gminy Tczew
Krzysztof Jonaczyk
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   Załącznik nr 2
   do uchwały nr XI/58/2011
   Rady Gminy Tczew

     z dnia 26 października 2011 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w 

planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach 

ich finansowania

Przedmiotem opracowania jest miejscowy plan zago-
spodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu 
geodezyjnego Rukosin, gmina Tczew. Dla przedmiotu 
planu nie występuje konieczność realizacji inwestycji z 
zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań 
własnych gminy, gdyż teren przylega do dróg publicz-
nych, które są w pełni uzbrojone.

   Załącznik nr 3
   do uchwały nr XI/58/2011
   Rady Gminy Tczew

     z dnia 26 października 2011 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wnie-

sionych do projektu planu wyłożonego do publicznego 

wglądu

1. W okresie wyłożenia projektu planu do publicznego 
wglądu w dniach od 27.12.2010r. do 24.01.2011 r. 
oraz w czasie 14 dni po upływie okresu wyłożenia 
projektu planu wpłynęła jedna uwaga, która została 
uwzględniona przez Wójta Gminy:
1) Urząd Gminy Tczew ul. Lecha 12, 83-110 Tczew – 

uwaga z dnia 2 lutego 2011r. dotycząca dopuszcze-
nia w obszarze planu możliwości prowadzenia prac 
poszukiwawczych złóż górniczych.

2. W okresie wyłożenia projektu planu do publicznego 
wglądu w dniach od 14.04.2011r. do 16.05.2011 r. oraz 
w czasie 14 dni po upływie okresu wyłożenia projektu 
planu uwagi nie wpłynęły.

4015

 UCHWAŁA Nr 101/XII/2011

Rady Gminy Trąbki Wielkie

 z dnia 15 listopada 2011 r.

 w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Trąbki Wielkie Nr 32/V/2006 z dnia 30 maja 2006 w sprawie zasad i trybu 

udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach, sposobu jej rozli-

czania i kontroli wykonania zleconego zadania oraz postępowania z wnioskiem o udzielanie dotacji na prace kon-

serwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach oraz Uchwały Rady Gminy Nr 60/IX/2007 z dnia 

30 października 2007 roku w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Trąbki Wielkie Nr 32/V/2006 z dnia 30 maja 

2006 w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane 

przy zabytkach, sposobu jej rozliczania i kontroli wykonania zleconego zadania oraz postępowania z wnioskiem o 

udzielanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 
marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001 
r. nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 81 i art. 82 
ustawy z dnia 23 lipca 2003r. O ochronie zabytków i 
opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz 1568) ze zmia-
nami.

§ 1

dokonuje się zmiany wzoru:
1) załącznik do uchwały – wniosek o udzielenie dotacji 

celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie 

lub roboty budowlane, zwanej dalej „pracami” przy 
zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym 
w Gminie Trąbki Wielkie,o którym mowa w § 1, 
rozdział II, pkt 3 Uchwały Rady Gminy Trąbki Wielkie 
Nr 32/V/2006 z dnia 30 maja 2006 roku.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Trąbki Wielkie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy
Józef Sroka


