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Zał>cznik nr 2

do Uchwały Nr XXII/245/2008

Rady Gminy Starogard GdaMski

z dnia 25 sierpnia 2008 r.

RozstrzygniCcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie 

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalec> 

do zadaM własnych gminy oraz zasadach ich fi nansowania, do 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

fragmentu wsi Kotece – działka nr 244/8.

  Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dn. 27.03.2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

z 2003 r. Nr 80, poz. 717, ze zm), art. 7 ust. 1, pkt 2 i 3 us-

tawy z dn. 08 marca 1990 r, o samorz>dzie gminnym (Dz. U. 

z 2001 Nr 142, poz. 1591, ze zm) i art. 111 ust. 2 pkt 1 ustawy 

z dn. 26 listopada 1998 r. o fi nansach publicznych (Dz. U. 

z 2003 r. Nr 15, poz. 148, ze zm) Rada Gminy Starogard 

GdaMski ustala, co nastCpuje:

Uchwalenie planu nie skutkuje koniecznoWci> realizacji in-

westycji z zakresu infrastruktury technicznej obci>caj>cych 

budcet gminy.

Zał>cznik nr 3

do Uchwały Nr XXII/245/2008

Rady Gminy Starogard GdaMski

z dnia 25 sierpnia 2008 r.

Rozst rzygn iCc ie  o  sposob ie  rozpat rzen ia  uwag 

nieuwzglCdnionych przez Wójta Gminy, wniesionych do mie-

jscowego planu zagospodarowania przestrzennego

fragmentu wsi Kotece – działka nr 244/8.

W okresie wyłocenia projektu planu do publicznego wgl>du i 

w okresie 14 dni po okresie wyłocenia do planu miejscowego 

nie wpłynCły cadne uwagi.
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UCHWAŁA Nr XXII/246/2008

Rady Gminy Starogard GdaMski

z dnia 25 sierpnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu 

wsi Rywałd – działki nr 35/11 i 35/12.

  Na podstawie art. 20 w zwi>zku z art. 1, art. 3 ust. 1, art. 4 

ust. 1 i 3, art. 7, art. 14, art. 15, art. 16 ust. 1, art. 17, art. 18, 

art. 19, art. 29, art. 34 i art. 35 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 z póan. zm.), rozporz>dzenia Ministra Infrastruktury 

z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu 

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-

nego (Dz. U. Nr 164, poz. 1587) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 

40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz>dzie gmin-

nym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póan. zm.).

Rada Gminy Starogard GdaMski uchwala, co nastCpuje:

§ 1

  Po stwierdzeniu zgodnoWci niniejszego planu z ustaleni-

ami Studium uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Starogard GdaMski uchwalonego 

Uchwał> nr XIX/147/2000 z dnia 18 lutego 2000 r., zmienion-

ego uchwałami: Nr XXXIII/305/2005 z dnia 13 paadziernika 

2005 r. oraz Nr X/114/2007 z dnia 13 wrzeWnia 2007 Rady 

Gminy Starogard GdaMski, uchwala siC zmianC fragmentu mie-

jscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalon-

ego uchwał> Rady Gminy Starogard GdaMski Nr XXII/175/2000 

z dnia 8 maja 2000 r., obejmuj>cego teren działek o numerach 

ewidencyjnych 35/11 i 35/12 w miejscowoWci Rywałd, gmina 

Starogard GdaMski.

§ 2

  Zał>czniki do uchwały stanowi>:

— rysunek planu wykonany na mapie sytuacyjno-

wysokoWciowej dla celów planowania przestrzennego w 

skali 1:1000 (zał>cznik nr 1),

— rozstrzygniCcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, 

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, oraz zasad 

ich fi nansowania (zał>cznik nr 2),

— rozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu 

planu (zał>cznik nr 3).

§ 3

  Na rysunku planu (zał>cznik nr 1) nastCpuj>ce oznaczenia 

grafi czne s> obowi>zuj>cymi ustaleniami planu:

1) granice opracowania planu,

2) linie rozgraniczaj>ce tereny o rócnym przeznaczeniu lub 

rócnych zasadach zagospodarowania,

3) nieprzekraczalne linie zabudowy,

4) symbole cyfrowo-literowe terenów wydzielonych liniami 

rozgraniczaj>cymi;

  a) symbole cyfrowe s> numerami porz>dkowymi,

b) symbole literowe umieszczone po symbolu cyfrowym 

oznaczaj> przeznaczenie terenu.

§ 4

  USTALA SIB NASTBPUJ=CE ZASADY ZAGOSPO-

DAROWANIA PRZESTRZENNEGO:

1. Teren MN/UR/P/UH/S

1) Przeznaczenie terenu:

— teren usług, rzemiosła, handlu, składów i zabudowy 

mieszkaniowej z wył>czeniem obiektów lub funkcji:

— uci>cliwych dla Wrodowiska i zdrowia ludzi oraz 

emituj>cych uci>cliwy hałas.

  Zabudowa mieszkaniowa jest dopuszczona wył>cznie 

jako uzupełnienie funkcji podstawowej dla właWciciela 

działki prowadz>cego działalnoWć gospodarcz>.

2) Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kul-

turowego:

a) strukturC przestrzenn> terenu nalecy kształtować 
z uwzglCdnieniem istniej>cego i planowanego za-

gospodarowania.

b) nalecy dostosować intensywnoWć, gabaryty oraz 

formy zabudowy do otaczaj>cej zabudowy oraz do 

walorów krajobrazowych obszaru.

c) zaleca siC takie sytuowanie elementów zainwestow-

ania (budynków, wjazdów itp.), aby nie kolidowały z 

wartoWciowymi drzewami.

d) nalecy maksymalnie zachować istniej>cy drze-

wostan,
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3) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej:

a) Nie dotyczy.

4) Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu:

a) wysokoWć projektowanej zabudowy:

— dla budynków mieszkalnych nie wiCcej nic 10 m 

od poziomu terenu (wysokoWć mierzona od pozi-

omu terenu przy głównym wejWciu do budynku do 

kalenicy budynku),

— dla pozostałych budynków nie wiCcej nic 8 m licz>c 

od poziomu terenu do okapu dachu,

— do dwóch kondygnacji nadziemnych (jedna 

kondygnacja z poddaszem ucytkowym),

— wysokoWć posadzki parteru – do 0,8m nad pozi-

omem terenu,

b) geometria dachu:

— dach dwu- lub wielospadowy symetryczny dla 

wszystkich brył budynku, spadek połaci dachu 30° 

– 45°,

— budynki zwi>zane z prowadzon> działalnoWci> 

gospodarcz> o dachach płaskich lub dwuspad-

owych, spadek połaci dachu 15° – 45°,

c) nieprzekraczalne linie zabudowy

— 15,0 m od linii rozgraniczaj>cych drogi gminnej,

— 12,0 m od lasu,

d) wielkoWć powierzchni zabudowy – nie wiCcej nic 50% 

powierzchni działki,

e) procent powierzchni biologicznie czynnej – nie mniej 

nic 25% powierzchni działki;

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 

nieruchomoWci:

a) wielkoWć powierzchni działki – min. 2000m²,

b) dopuszcza siC wydzielenia dla potrzeb urz>dzeM 

infrastruktury technicznej,

6) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz 

ograniczenia w jego ucytkowaniu, w tym zakaz zabu-

dowy:

  a) dopuszcza siC lokalizacjC wolno stoj>cych garacy,

b) dopuszcza siC lokalizacjC urz>dzeM i obiektów in-

frastruktury technicznej za wyj>tkiem stacji telefonii 

komórkowych i elektrowni wiatrowych,

c) nalecy zapewnić dostCp do urz>dzeM i obiektów 

infrastruktury technicznej,

d) zaleca siC wprowadzenie pasów zieleni wzdłuc granic 

terenu,

e) sytuowanie ogrodzeM winno zapewniać zachowanie 

widocznoWci i warunków bezpieczeMstwa ruchu,

f)  wszystkie budynki na działce powinny być zharmoni-

zowane pod wzglCdem architektonicznym, kolorystyki 

i ucytych materiałów budowlanych,

7) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 

komunikacji:

a) wjazd na teren działek z drogi gminnej bCd>cej poza 

obszarem planu,

b) nalecy zapewnić miejsca postojowe i place mane-

wrowe w obrCbie terenu lub w granicach własnej 

działki zgodnie z wymaganiami:

lp Rodzaj funkcji Podstawa odniesienia 
Minimalny wskaźnik 
miejsc postojowych 

1. 
2. 

Tereny zabudowy mieszkaniowej 
Tereny usługowe, baz i składów 

1 mieszkanie 
100 m

2
 pow.użytkowej usług 

100 pracowników 

2 
10 
10 

8) Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych:

  a) nie dotyczy

9) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury 

technicznej:

  a) Zaopatrzenie w wodC:

— z gminnej sieci wodoci>gowej w l iniach 

rozgraniczaj>cych dróg,

b) Odprowadzenie Wcieków:

— docelowo do układu kanalizacji sanitarnej; do 

czasu realizacji układu dopuszcza siC zbiorniki 

bezodpływowe; po wybudowaniu zbiorczej 

kanalizacji sanitarnej wszystkie obiekty nalecy 

obowi>zkowo podł>czyć do sieci, a zbiorniki 

bezwzglCdnie zlikwidować; nie dopuszcza siC 

równoczesnego funkcjonowania kanalizacji sani-

tarnej i zbiorników bezodpływowych;

c) Odprowadzenie wód deszczowych:

— z dachów obiektów budowlanych i terenów utward-

zonych do gruntu w granicach własnej działki. Z 

terenów utwardzonych wymagane podczyszc-

zenie wód opadowych przed ich wprowadzeniem 

do ziemi.

d) Zaopatrzenie w gaz:

— z sieci gazoci>gowej lub poprzez dystrybucjC gazu 

butlowego.

e) Zaopatrzenie w energiC elektryczn>:

— z sieci elektroenergetycznej niskiego lub Wredniego 

napiCcia zgodnie z warunkami gestora sieci,

f)  Zaopatrzenie w energiC ciepln>:

— indywidualne sposoby zaopatrzenia w ciepło ze 

aródeł nieemisyjnych lub niskoemisyjnych.

g) Unieszkodliwianie odpadów stałych:

— wywóz na składowisko odpadów za poWrednictwem 

koncesjonowanych przedsiCbiorstw.

10) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urz>dzania i ucytkowania terenu:

 a) nie dotyczy

11) Stawka procentowa opłaty z tytułu wzrostu wartoWci 

nieruchomoWci:

 a) 0%.

12) inne zapisy:

 a) Nie ustala siC.

§ 6

  Zobowi>zuje siC Wójta Gminy Starogard GdaMski do:

1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej 

uchwały wraz z dokumentacj> planistyczn> w celu oceny 

jej zgodnoWci z prawem,

2) publikacji uchwały na stronie internetowej gminy,

3) umocliwienia zainteresowanym osobom wgl>du do do-

kumentów przedstawiaj>cych plan i wydawania z tych 

dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych 

im wyrysów i wypisów na zasadach okreWlonych w art. 30 

wymienionej na wstCpie ustawy o planowaniu i zagospo-

darowaniu przestrzennym.

§ 7

1) W granicach obowi>zywania ustaleM niniejszej zmiany 

traci moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
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nego fragmentu wsi Rywałd zatwierdzony uchwał> Rady 

Gminy Starogard GdaMski Nr XXII/175/2000 z dnia 8 

maja 2000 (opublikowany w Dz.Urz. Woj. Pomorskiego 

nr 73, poz. 449 z dnia 28 lipca 2000 r.).

2) Uchwała wchodzi w cycie z upływem 30 dni od 

ogłoszenia jej w Dzienniku UrzCdowym Województwa 

Pomorskiego z wyj>tkiem § 7 ust. 1 i 2, które wchodz> 

w cycie z dniem podjCcia uchwały.

Przewodnicz>cy

Rady Gminy

Jan Wierzba

Zał>cznik nr 1

do Uchwały Nr XXII/246/2008

Rady Gminy Starogard GdaMski

z dnia 25 sierpnia 2008 r.
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Zał>cznik nr 2

do Uchwały Nr XXII/246/2008

Rady Gminy Starogard GdaMski

z dnia 25 sierpnia 2008 r.

RozstrzygniCcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie 

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalec> 

do zadaM własnych gminy oraz zasadach ich fi nansowania, do 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

fragmentu wsi Rywałd – działki nr 35/11 i 35/12.

  Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dn. 27.03.2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

z 2003 r. Nr 80, poz. 717, ze zm), art. 7 ust. 1, pkt 2 i 3 us-

tawy z dn. 08 marca 1990 r, o samorz>dzie gminnym (Dz. U. 

z 2001 Nr 142, poz. 1591, ze zm) i art. 111 ust. 2 pkt 1 ustawy 

z dn. 26 listopada 1998 r. o fi nansach publicznych (Dz. U. 

z 2003 r. Nr 15, poz. 148, ze zm) Rada Gminy Starogard 

GdaMski ustala, co nastCpuje:

Uchwalenie planu nie skutkuje koniecznoWci> realizacji in-

westycji z zakresu infrastruktury technicznej obci>caj>cych 

budcet gminy.

Zał>cznik nr 3

do Uchwały Nr XXII/246/2008

Rady Gminy Starogard GdaMski

z dnia 25 sierpnia 2008 r.

RozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag nieuwz-

glCdnionych przez Wójta Gminy, wniesionych do miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi 

Rywałd – działki nr 35/11 i 35/12.

W okresie wyłocenia projektu planu do publicznego wgl>du i 

w okresie 14 dni po okresie wyłocenia do planu miejscowego 

nie wpłynCły cadne uwagi.
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