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 UCHWAŁA Nr 56/V/2009
Rady Gminy Tr>bki Wielkie

 z dnia 9 czerwca 2009 r.

 w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego okreWlonego uchwał> 
Rady Gminy Tr>bki Wielkie nr 19/II/02 z dnia 10.12.2002, dla fragmentu wsi Tr>bki Wielkie obejmuj>cego 

działki nr 70,71,72 na terenie gminy Tr>bki Wielkie.

  Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. z 2003 Nr 80 poz. 717, zm: Dz. U. z 2004 Nr 6 poz. 

41, Nr 141 poz. 1492, z 2005 Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 

1087, z 2006 nr 45, poz. 319, nr 225, poz. 1635, z 2008 r. nr 

123, poz. 803, nr 199, poz. 1227, nr201, poz. 1237, nr 220, 

poz. 1413)) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorz>dzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2001 r. nr 

142 poz. 1591, 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 167, poz. 1759, z 2005 r. nr 172, 

poz. 1441, nr 175, poz1457, z 2006 r. nr 17, poz. 128, nr 181, 

poz. 1337, z2007 r. nr 48, poz. 327, nr 138, poz. 974, nr 173, 

poz. 1218, z 2008 r. nr 180, poz. 1111, nr 223, poz. 1458) na 

wniosek Wójta Gminy, Rada Gminy Tr>bki Wielkie uchwala, 

co nastCpuje:

§ 1

1. Po stwierdzeniu zgodnoWci, ze „Studium uwarunkowaM 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Tr>bki Wielkie” zgodnie z uchwał> o przyst>pieniu do spo-

rz>dzania zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego okreWlonego uchwał> nr 19/II/02 z dnia 

10.12.2002, dla fragmentu wsi Tr>bki Wielkie obejmuj>-

cego działki nr 70,71,72 na terenie gminy Tr>bki Wielkie 

(uchwała nr 5/I/2008 z dnia 11.01.2008) uchwala siC zmianC 

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

dla fragmentu wsi Tr>bki Wielkie obejmuj>cego działki nr 

70, 71, 72 w gminie Tr>bki Wielkie, obejmuj>cy obszar o 

powierzchni 1,63 ha, o granicach wyznaczonych zgodnie 

z zał>cznikiem nr 1 do Uchwały – jako tekst i rysunek jed-

nolity.

2. Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego,zwana dalej „Planem” składa siC z:

1) CzCWci tekstowej – ustaleM planu;

2) CzCWci grafi cznej – rysunek planu w skali 1:1000 - sta-

nowi>cego zał>cznik nr 1 do uchwały.

3) RozstrzygniCcia dotycz>cego złoconych uwag – zał>cz-

nik tekstowy nr 2;

4) RozstrzygniCcia dotycz>cego infrastruktury objCtego 

zadaniami własnymi – zał>cznik tekstowy nr 3.

§ 2

1. Dla całego obszaru Planu ustala siC podział na nastCpuj>ce 

jednostki urbanistyczne:

 3.1.3 MN – zabudowa mieszkaniowa, jednorodzinna, wol-

nostoj>ca, w tym zabudowa dwurodzinna;

 KD-KD10 – droga dojazdowa gminna;

 KL2 – droga lokalna gminna;

2. UWciWlenie warunków zagospodarowania oraz okreWlenie 

dopuszczalnego sposobu kształtowania zabudowy dla 

poszczególnych wydzielonych jednostek urbanistycznych 

zawarte zostały w § 4

3. WyjaWnienie pojCć ucytych w tekWcie planu i na zał>czniku 

grafi cznym
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a) Wskaanik intensywnoWci zabudowy – jest to wskaanik wyra-

caj>cy stosunek w% powierzchni zabudowy do powierzchni 

działki budowlanej;

b) WysokoWć zabudowy – jest to wymiar okreWlaj>cy zewnCtrz-

ny gabaryt obiektów, mierzony od naturalnej warstwicy 

terenu do kalenicy lub najwycszego punktu na pokryciu 

kubatury, bez masztów odgromowych, anten i kominów;

c) Funkcja podstawowa - funkcja dominuj>ca na danym tere-

nie wydzielonym liniami rozgraniczaj>cymi tzn. zajmuj>ca 

co najmniej 51% ł>cznej powierzchni terenu urbanistycz-

nego;

d) Funkcja uzupełniaj>ca - nalecy przez to rozumieć inne 

rodzaje przeznaczenia nic podstawowe, które uzupełniaj> 

lub wzbogacaj> przeznaczenie podstawowe. Ł>czna po-

wierzchnia terenu zwi>zana z przeznaczeniem dopuszczal-

nym nie moce przekraczać 50% powierzchni terenu;

e) Powierzchnia utwardzona - trwałe utwardzenia terenu w 

postaci placów, parkingów, dojazdów i Wciecek itp. przed-

stawionych w procentach w stosunku do powierzchni całej 

działki budowlanej;

f) K>t nachylenia dachu - k>t pochylenia płaszczyzny połaci 

wzglCdem płaszczyzny poziomej ostatniego stropu; dach 

spełniaj>cy wymóg w zakresie k>ta nachylenia dachu 

musi przekrywać min. 75% powierzchni rzutu poziomego 

najwycszej kondygnacji budynku; k>t nachylenia dachu 

nie odnosi siC do elementów takich jak: lukarny, naczółki, 

zadaszenie wejWć, ogrodów zimowych;

g) Obowi>zuj>ca linia zabudowy - oznacza koniecznoWć 
zlokalizowania minimum 65% frontu budynku w tej linii, 

z mocliwoWci> cofniCcia pozostałej czCWci pierzei, przy 

czym nie dotyczy to takich elementów budynku jak: okapy 

i gzymsy wysuniCte nie wiCcej nic 0,5 m oraz balkony i 

loggie wysuniCte nie wiCcej nic 0,6 m;

h) Nieprzekraczalna linia zabudowy - oznacza maksymalne, 

lecz nieobowi>zuj>ce ustawienie budynku z mocliwoWci> 

wycofania budynku w gł>b działki; nieprzekraczalna linia 

zabudowy nie dotyczy takich elementów budynku jak: oka-

py i gzymsy wysuniCte nie wiCcej nic 0,5 m oraz balkony i 

loggie wysuniCte nie wiCcej nic 0,6 m;

§ 3

  USTALENIA OGÓLNE

1. WARUNKI OCHRONY VRODOWISKA KULTUROWE-

GO:

1) Na obszarze objCtym granicami planu zlokalizowana 

jest strefa „OW” - wzglCdnej ochrony archeologiczno 

– konserwatorskiej (granice strefy naniesiono na za-

ł>czniku grafi cznym), dla której obowi>zuj> nastCpuj>ce 

zapisy:

a) Celem ochrony jest udokumentowanie reliktów osadni-

ctwa pradziejowego i Wredniowiecznego zredukowanego 

przez póaniejsz> zabudowC, po ich identyfi kacji kultu-

rowej przeprowadzonej w przypadku zarejestrowania 

reliktów w trakcie prowadzenia procesu inwestycyjnego. 

Ustala siC obowi>zek nadzoru archeologicznego oraz 

uzyskania opinii na etapie przedinwestycyjnym.
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b) W strefi e „OW” w przypadku stwierdzenia wystCpowania 

reliktów archeologicznych zachodzi obowi>zek prze-

prowadzenia archeologicznych badaM ratowniczych, w 

zakresie okreWlonym inwestorowi przez Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków w wydanym pozwoleniu.

2. WARUNKI WYNIKAJ=CE Z OCHRONY VRODOWISKA 

PRZYRODNICZEGO:

1) Na obszarze objCtym granicami planu nie znajduj> siC 

obiekty objCte ochron> prawn> takie jak: rezerwaty 

przyrody, parki krajobrazowe oraz ucytki ekologiczne;

2) Nalecy zachować w miarC mocliwoWci istniej>ce za-

krzewienia i zadrzewienia Wródpolne lub miedzowe oraz 

oczka wodne i tereny podmokłe;

3) Zachowaniu podlegaj> istniej>ce rowy melioracyjne i 

cieki wodne z zakazem wprowadzania zabudowy, ogro-

dzeM i zadrzewieM w odległoWci 5,0 m z kacdej strony 

cieku wodnego;

4) Wszystkie uci>cliwoWci zwi>zane z prowadzon> działal-

noWci> gospodarcz> musz> zawierać siC w granicach 

własnoWci nieruchomoWci.

3. USTALENIA DOTYCZ=CE INFRASTRUKTURY TECH-

NICZNEJ:

 StopieM wykorzystania, modernizacji i rozbudowy oraz za-

kres ewentualnej likwidacji wewnCtrznych sieci uzbrojenia 

terenu, urz>dzeM incynierskich i melioracyjnych oraz stref 

ich uci>cliwoWci, znajduj>cych siC na obszarze planu, okre-

Wlić nalecy, stosownie do programu inwestycji, na etapie 

projektu budowlanego w oparciu o szczegółowe rozwi>-

zania projektowe, wynikaj>ce z technicznych warunków 

realizacji inwestycji.

1) Zaopatrzenie w wodC:

a) Nowe sieci wodoci>gowe i podł>czenia nalecy wyko-

nać na warunkach okreWlonych przez zarz>dcC sieci; 

wskazane jest lokalizowanie ich w liniach rozgrani-

czaj>cych dróg gminnych lub w wydzielonych pasach 

dla infrastruktury technicznej;

b) W razie potrzeby dopuszcza siC lokalizacjC infrastruk-

tury wodoci>gowej poza liniami rozgraniczaj>cymi 

dróg, za zgod> właWciciela gruntu;

2) Zaopatrzenie w energiC:

a) Nowe sieci energetyczne i podł>czenia nalecy wyko-

nać na warunkach okreWlonych przez zarz>dcC sieci; 

wskazane lokalizowanie jest ich w liniach rozgrani-

czaj>cych dróg gminnych lub w wydzielonych pasach 

dla infrastruktury technicznej;

b) W miarC mocliwoWci nowe sieci nalecy lokalizować 
w liniach rozgraniczaj>cych dróg gminnych i prywat-

nych;

c) W razie potrzeby budowC nowych stacji transforma-

torowych nalecy przewidzieć w liniach rozgranicza-

j>cych dróg publicznych lub wewnCtrznych;

d) Dopuszcza siC lokalizacjC infrastruktury poza liniami 

rozgraniczaj>cymi dróg.;

e) Dopuszcza siC lokalizacjC transformatorów na granicy 

działki.

3) Odprowadzanie odpadów:

a) Odpady stałe z terenu opracowania s> wywocone na 

komunalne wysypisko Wmieci na warunkach ustalo-

nych przez zarz>dzaj>cego wysypiskiem;

b) Odpady z gospodarstw domowych winny być po 

segregacji wywocone przez specjalistyczne przed-

siCbiorstwo;

c) Odpady produkcyjne musz> być zagospodarowane 

na warunkach okreWlonych szczegółowo w kartach 

terenu;

d) Nalecy w poblicu dróg publicznych zlokalizować 
miejsca na pojemniki do segregacji odpadów, w tym 

odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych, 

okresowo wywocone przez specjalistyczne przed-

siCbiorstwo;

4) Odprowadzanie Wcieków:

a) Dla terenu opracowania nalecy przewidzieć docelowo 

zbiorcz> sieć kanalizacji sanitarnej, poprowadzon> w 

miarC mocliwoWci w liniach rozgraniczaj>cych dróg 

lub terenach publicznych lub strefach wydzielonych 

pod infrastrukturC;

b) Warunki podł>czenia do sieci okreWla zarz>dca sieci, 

wskazane lokalizowanie jest ich w liniach rozgrani-

czaj>cych dróg gminnych lub w wydzielonych pasach 

dla infrastruktury technicznej;

c) Do czasu wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitar-

nej dopuszcza siC szczelne zbiorniki bezodpływowe 

na nastCpuj>cych warunkach:

— okresowo oprócniane przez specjalistyczne przed-

siCbiorstwo;

— po wybudowaniu zbiorczej kanalizacji sanitarnej 

obiekty nalecy podł>czyć do sieci a zbiorniki bez-

wzglCdnie zasypać;
— nie dopuszcza siC istnienia sieci kanalizacji sani-

tarnej i zbiorników bezodpływowych obok siebie.

d) Wody opadowe z dróg, parkingów i placów nawroto-

wych, po odpowiednim podczyszczeniu powinny być 
odprowadzane docelowo do kanalizacji deszczowej 

zlokalizowanej w liniach rozgraniczaj>cej dróg pub-

licznych i wewnCtrznych lub terenów publicznych;

e) Wody opadowe z dachów i powierzchni biologicznie 

czynnych na terenach prywatnych musz> być zago-

spodarowane w granicach własnoWci gruntu.

5) Zaopatrzenie w gaz i ciepło:

a) Na obszarze objCtym granicami planu nie istnieje 

obecnie sieć gazowa; docelowo przewiduje siC za-

opatrzenie miejscowoWci Tr>bki Wielkie i okolic w gaz 

ziemny;

b) Do czasu wybudowania sieci dopuszcza siC indywi-

dualne lub zbiorcze systemy ogrzewania oparte na 

paliwach niskoemisyjnych zgodnie z obowi>zuj>cymi 

przepisami;

6) Zaopatrzenie w inne sieci:

a) Dopuszcza siC lokalizacjC i rozbudowC sieci tele-

fonicznej w postaci kabla podziemnego w liniach 

rozgraniczaj>cych dróg na warunkach okreWlonych 

przez zarz>dzaj>cego drogami;

b) Dopuszcza siC lokalizacjC i rozbudowC sieci telewizji 

kablowej w postaci kabla podziemnego w liniach 

rozgraniczaj>cych dróg na warunkach okreWlonych 

przez zarz>dzaj>cego drogami;

c) Dopuszcza siC indywidualne sieci telewizyjne w 

odbiorze satelitarnym, z wył>czeniem budynków 

wpisanych do rejestru lub ewidencji zabytków;

d) Nie dopuszcza siC na terenie planu lokalizacji stacji 

bazowych telefonii komórkowej.

4. USTALENIA INNE:

1) Podziały geodezyjne:

a) Na terenie planu nie przewiduje siC obszarów objC-

tych scaleniami gruntów;

b) Dopuszcza siC ł>czenie działek geodezyjnych bCd>-

cych jedn> nieruchomoWci>;

c) Dopuszcza siC wydzielenie wiCkszych działek nic 
na rysunku planu przy zachowaniu obowi>zuj>cego 

układu drocnego;

d) Dopuszcza siC na terenie zabudowanym wydzielenie 

mniejszej działki nic przewiduje uchwała, na poprawC 

warunków mieszkaniowych lub na poszerzenie drogi, 

zgodnie z przepisami szczegółowymi;
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e) Dopuszcza siC wydzielenie w terenie działek o wiel-

koWci niezbCdnej pod przeprowadzenie infrastruktury 

technicznej;

f)  Dopuszcza siC istniej>cy podział geodezyjny, nie 

spełniaj>cy standardów wielkoWci działek przewidy-

wanych uchwał>, zatwierdzony przed wejWciem w 

cycie planu miejscowego.

2) Układ komunikacyjny:

a) Układ podstawowy stanowi> drogi gminne; budowa 

nowych zjazdów, urz>dzeM infrastruktury, nawierzchni 

itp. na warunkach ustalonych przez zarz>dcC drogi;

b) Stan prawny dróg wewnCtrznych, wydzielanych na 

terenie planu, powinien zapewniać mocliwoWć obsługi 

komunikacyjnej wszystkich terenów do nich przyle-

głych; w momencie sprzedacy wydzielonych działek 

w akcie notarialnym nalecy zabezpieczyć mocliwoWć 
korzystania z drogi jak i mocliwoWć nieodpłatnego 

przeprowadzenia infrastruktury;

c) W liniach rozgraniczaj>cych ulic nalecy przewidzieć 
lokalizacjC hydrantów przeciwpocarowych;

d) Dopuszcza siC wydzieleni drogi wewnCtrznej o sze-

rokoWci 6,0 m w liniach rozgraniczaj>cych z terenów 

przeznaczonych pod zabudowC mieszkaniow>;

3) Ustalenia ogólne dotycz>ce reklam i szyldów:

  Na obszarze planu ustala siC nastCpuj>ce zasady loka-

lizacji reklam, szyldów oraz tablic informacyjnych:

a) dopuszcza siC lokalizowanie reklam wolnostoj>cych 

przy Wcianie budynku, stanowi>cych kompozycjC z 

jego elewacj> pod warunkiem, ce ich powierzchnia 

nie jest wiCksza nic 3m2;

b) dopuszcza siC lokalizowanie szyldów mocowanych 

prostopadle do elewacji frontowej; o charakterze 

stylowym, dostosowanym do wystroju elewacji, 

zawieraj>cych wizerunek oddaj>cy charakter usługi; 

powierzchnia szyldu maksymalnie do 1,0m2; wy-

sokoWć umieszczenia szyldu zgodnie z przepisami 

prawa budowlanego, przy czym dolna krawCda szyldu 

dopuszczalnie na wysokoWci min. 2,5 m

c) dopuszcza siC lokalizowanie tablic informacyjnych 

na budynkach, w których znajduj> siC instytucje 

publiczne zgodnie z odrCbnymi przepisami szcze-

gółowymi;

d) kierunkowskazy i informatory dotycz>ce rozmieszczo-

nych w obszarze planu wacnych obiektów: dopuszcza 

siC ich lokalizacjC na słupkach informacyjnych w 

pasach drogowych po uprzednim uzyskaniu zgody 

zarz>dcy drogi.

§ 4

  Dla terenów urbanistycznych wydzielonych liniami roz-

graniczaj>cymi ustala siC nastCpuj>ce warunki kształtowania 

zabudowy i zagospodarowania terenu:

Poz. 2255

3.1.3.MN 1) Przeznaczenie: 
a) funkcja podstawowa: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w tym zabudowa 

dwurodzinna  lub bli niacza; 
b) funkcja tymczasowa: nie ustala si ;

2) Ogólne warunki urbanistyczne:  
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 
b) dopuszcza si  zabudow  w postaci budynków bli niaczych; 
c) nowa zabudowa powinna form  i materia ami nawi zywa  do tradycyjnej zabudowy 

charakterystycznej dla tego obszaru; 
d) wskazane jest lokalizowanie zabudowy kalenic  równolegle do kraw dzi drogi za 

wyj tkiem dzia ek naro nych; 
e) dopuszcza si  wprowadzenie funkcji us ugowej na parterze budynku lub w budynku 

gospodarczym lecz powierzchnia us ugowa nie mo e przekracza  30% powierzchni 
u ytkowej wszystkich budynków; 

f) dopuszcza si  budow  budynku gospodarczego w postaci wolnostoj cej lub w zespole z 
budynkiem mieszkalnym; 

g) dla zabudowy bli niaczej dopuszcza si  lokalizowanie zabudowy na granicy dzia ki;
h) dopuszcza si  podzia  na nowe dzia ki (zgodnie z zasadami podzia ów w za czniku 

graficznym do uchwa y)  nie mniejsze ni  1000 m2, dopuszcza si  odchylenia od tej 
zasady o 10% 

3) Wska niki urbanistyczne: 
a) dopuszczalna wysoko  zabudowy, licz c od poziomu terenu przy wej ciu do budynku do 

najwy szego punktu budynków mieszkalnych lub us ugowych – maksymalnie 9,0m; 
b) dopuszczalna wysoko  zabudowy licz c od poziomu terenu przy wej ciu do budynku, do 

najwy szego punktu wolnostoj cego budynku gospodarczego: maksymalnie 6,0m; 
c) dopuszcza si  podpiwniczenie budynku; 
d) dopuszczalna maksymalna wysoko  poziomu posadzki parteru: 0,60m; 
e) dopuszczalna ilo  kondygnacji dla wszystkich budynków: maksymalnie 2 kondygnacje 

nadziemne, w tym poddasze u ytkowe; 
f) dopuszczalne rodzaje dachów: dachy strome, symetryczne, dwuspadowe, wskazana 

lokalizacja zabudowy mieszkaniowej kalenic  równolegle do kraw dzi drogi; 
g) dopuszczalne rodzaje dachów dla budynków gospodarczych: dachy strome, symetryczne, 

dwuspadowe; 
h) dopuszczalne k ty nachylenia dachów dla zabudowy gospodarczej: 20

0 -
45

0
;

i) dopuszczalne k ty nachylenia dachów dla zabudowy mieszkaniowej: 30
0 -

45
0
 bez cianki 

kolankowej lub 22
0
 na ciance kolankowej, o wysoko ci 0,8 – 1,2m; 

j) rodzaj pokrycia dachu: wskazane zastosowanie tego samego rodzaju pokrycia dachu dla 
ca ego terenu. Zalecane zastosowanie dachówki ceramicznej lub materia ów 
dachówkopodobnych w odcieniach zbli onych do czerwieni, br zu lub grafitu; dla 
zabudowy gospodarczej dopuszcza si  stosowanie blachodachówki i papy bitumicznej w 
kolorach czerwieni, br zu lub grafitu; 
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k) dopuszcza si  maksymalnie 50% pokrycia dzia ki zabudow  (w tym utwardzenie terenu); 
l) obowi zuj ca linia zabudowy (zgodnie z za cznikiem graficznym nr 1 do uchwa y) w 

odleg o ci 6,0 m od linii rozgraniczaj cej z drogami; 
m) nieprzekraczalna linia zabudowy (zgodnie z za cznikiem graficznym nr 1 do uchwa y) w 

odleg o ci 6,0 m od linii rozgraniczaj cej z drogami; 
n) obs uga komunikacyjna w oparciu o drogi gminne i drogi wewn trzne:

− w ramach terenu przeznaczonego pod zabudow  mieszkaniow  dopuszcza si
wydzieleni drogi wewn trznej o szeroko ci min 6,0 m,  

− dopuszcza si  jeden wjazd na jedn  dzia k ;
o) miejsca parkingowe wynikaj ce z programu inwestycji nale y przewidzie  w ramach 

w asno ci nieruchomo ci, jednocze nie nie mniej ni  1mp/ 1mieszkanie; 
p) nale y pozostawi  przynajmniej 50 % powierzchni jako biologicznie czynnej; 
q) nale y ujednolica  wysoko  i u ycie materia u na ogrodzenia od frontu dzia ki; 

preferowane ogrodzenia o wysoko ci 0,60 – 1,5 m; z materia ów tradycyjnych: drewno, 
ceg a, kamie , ewentualnie siatka podsadzona ywop otem 

r) zakaz stosowania prefabrykowanych elementów betonowych i siatki od strony frontowej 
dzia ki; 

s) w cz ci obszaru 3.1.3. zosta a ustalona strefa ochrony archeologicznej OW, wszelkie 
zamierzenia inwestycyjne musz  by  poprzedzone badaniami ratunkowymi, na 
warunkach okre lonych przez W a ciwego Konserwatora Zabytków; 

KL2
(fragment)

1) Przeznaczenie: 
a) funkcja podstawowa: droga publiczna, lokalna, gminna; 
b) funkcje uzupe niaj ce: infrastruktura techniczna; 

2) Ogólne warunki urbanistyczne: 
a) minimalna szeroko  w liniach rozgraniczaj cych – 12,0m; 
b) minimalna  szeroko  jezdni – 6,0m; 
c) dopuszczalne wjazdy – jeden wjazd na jedn  dzia k ;
d) dopuszcza si  lokalizacj  infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczaj cych  drogi; 
e) dopuszcza si  miejsca postojowe w wydzielonych miejscach ustalonych w drodze projektu 

technicznego dla drogi; 
f) zaleca si  wprowadzenie nowych nasadze  zieleni wysokiej wzd u  dróg; 

KD-KD10 
(fragment)

1) Przeznaczenie: 
a) funkcja podstawowa: droga publiczna, dojazdowa, gminna; 
b) funkcje uzupe niaj ce: infrastruktura techniczna; 

2) Ogólne warunki urbanistyczne: 
a) minimalna szeroko  w liniach rozgraniczaj cych – 10,0m; 
b) minimalna  szeroko  jezdni – 6,0m; 
c) dopuszczalne wjazdy – jeden wjazd na jedn  dzia k ;
d) dopuszcza si  lokalizacj  infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczaj cych  drogi; 
e) dopuszcza si  miejsca postojowe w wydzielonych miejscach ustalonych w drodze projektu 

technicznego dla drogi; 
f) zaleca si  wprowadzenie nowych nasadze  zieleni wysokiej wzd u  dróg; 

Oznaczenie przeznaczenia terenu Stawka procentowa 

KL2, KD-KD10  nie dotyczy 

3.1.3.MN        30% 

§ 5

1. Integraln> czCWci> uchwały jest zał>cznik grafi czny nr 1 w 

skali 1:1000;

2. Obowi>zuj>cymi ustaleniami planu na zał>czniku grafi cz-

nym nr 1 s> okreWlenia ustaleM planu

§ 6

  Ustala siC stawkC procentow> słuc>c> naliczaniu opłaty, o 

której mowa w art. 36 ust 4 ustawy o planowaniu i zagospo-

darowaniu przestrzennym w wysokoWci:

§ 7

  Zobowi>zuje siC Wójta gminy Tr>bki Wielkie do:

1. Niezwłocznego przekazania niniejszej uchwały UrzCdowi 

Wojewódzkiemu w GdaMsku w celu ogłoszenia jej w Dzien-

niku UrzCdowym Województwa Pomorskiego, umieszcze-

nia odpisu niniejszej uchwały na okres 14 dni na tablicy 

ogłoszeM UrzCdu gminy Tr>bki Wielkie;

2. 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 

ust. 1 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzen-

nym;

3. Uwidocznienia tekstu i rysunku planu na stronie interneto-

wej gminy Tr>bki Wielkie www.trabkiw.ug.gov.pl

§ 8

  Traci moc obowi>zuj>cy Miejscowy Plan Zagospodarowa-

nia Przestrzennego okreWlony Uchwał> Nr 19/II/2002 Rady 

Gminy w Tr>bkach Wielkich z dnia 10.12.2002 w całoWci.
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§ 9

  Uchwała wchodzi w cycie po upływie 30 dni od ogłoszenia 

jej w Dzienniku UrzCdowym Województwa Pomorskiego, za 

wyj>tkiem § 7 ust. 1, która wchodzi w cycie z dniem podjCcia 

uchwały.

 Przewodnicz>cy

Rady Gminy Tr>bki Wielkie

Józef Sroka

Zał>cznik Nr 1

do Uchwały Nr 56/V/2009

Rady Gminy Tr>bki Wielkie

z dnia 9 czerwca 2009 r.
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Zał>cznik Nr 3

do Uchwały Nr 56/V/2009

Rady Gminy Tr>bki Wielkie

z dnia 9 czerwca 2009 r.

ROZTRZYGNIBCIE W SPRAWIE INWESTYCJI W ZAKRE-
SIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEb= 
DO ZADAL WŁASNYCH GMINY
do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Prze-

strzennego dla fragmentu wsi Tr>bki Wielkie obejmuj>cego 

działki nr 70,71,72 na terenie gminy Tr>bki Wielkie. okreWlo-

nego uchwał> Rady Gminy Tr>bki Wielkie nr 19/II/02 z dnia 

10.12.2002,

Rada Gminy w Tr>bkach Wielkich po zapoznaniu siC z pro-

gnoz> skutków ekonomicznych do projektu zmiany MPZP 

dla fragmentu wsi Tr>bki Wielkie obejmuj>cego dział-ki nr 

70,71,72 na terenie gminy Tr>bki Wielkie. okreWlonego uchwa-

ł> Rady Gminy Tr>bki Wielkie nr 19/II/02 z dnia 10.12.2002,, 

rozstrzyga co nastCpuje:

1. Na terenie zmiany planu znajduj> siC drogi KD-KD10 i 

KDL2, które s> własnoWci> gminy lub powinny zostać 
przejCte na własnoWć gminy jako tereny publiczne.

2. Gmina ponosi skutki ekonomiczne z tytułu wykupu i uzbro-

jenia terenu.

3. Zgodnie z ustaw> z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Tekst jed. Dz. U. Nr 

80 poz 717 z 2003 r. art. 20.1) rozstrzygniCcie w sprawie 

sposobu realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, jest zał>cznikiem do uchwały 

o uchwaleniu o uchwaleniu zmiany MPZP obrCbu Tr>bki 

Wielkie w gminie Tr>bki Wielkie okreWlonego uchwał> Rady 

Gminy Tr>bki Wielkie nr 12/II/06 z dnia 14.03.2006

Zał>cznik Nr 2

do Uchwały Nr 56/V/2009

Rady Gminy Tr>bki Wielkie

z dnia 9 czerwca 2009 r.

ROZTRZYGNIBCIE W SPRAWIE UWAG
do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Prze-
strzennego dla fragmentu wsi Tr>bki Wielkie obejmuj>-
cego działki nr 70,71,72 na terenie gminy Tr>bki Wielkie. 
okreWlonego uchwał> Rady Gminy Tr>bki Wielkie nr 
19/II/02 z dnia 10.12.2002,
Rada Gminy w Tr>bkach Wielkich po zapoznaniu siC z do-

kumentacj> formalno-prawn> dotycz>c> uwag do projektu 

zmiany MPZP dla fragmentu wsi Tr>bki Wielkie obejmuj>cego 

działki nr 70,71,72 na terenie gminy Tr>bki Wielkie. okreWlo-

nego uchwał> Rady Gminy Tr>bki Wielkie nr 19/II/02 z dnia 

10.12.2002,, rozstrzyga co nastCpuje:

1. Udokumentowano, ce w czasie wyłocenia projektu zmiany 

MPZP dla fragmentu wsi Tr>bki Wielkie obejmuj>cego 

działki nr 70,71,72 na terenie gminy Tr>bki Wielkie, okre-

Wlonego uchwał> Rady Gminy Tr>bki Wielkie nr 19/II/02 z 

dnia 10.12.2002 oraz w terminie obligatoryjnym na ocze-

kiwanie na uwagi tj. 14 dni od ostatniego dnia wyłocenia 

projektu Planu do publicznego wgl>du do UrzCdu gminy 

w Tr>bkach Wielkich nie wpłyn>ł ani jeden wniosek, który 

mocna zakwalifi kować jako uwagi.

2. Zgodnie z ustaw> z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym (Tekst jed. Dz. U. Nr 80 

poz 717 z 2003 r. art. 11 pkt 11,12 oraz art. 12 pkt 1. roz-

strzygniCcie póan. zm.) rozstrzygniCcie o rozpatrzeniu uwag 

do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

jest zał>cznikiem do uchwały o uchwaleniu zmiany MPZP 

dla fragmentu wsi Tr>bki Wielkie obejmuj>cego działki nr 

70,71,72 na terenie gminy Tr>bki Wielkie, okreWlonego 

uchwał> Rady Gminy Tr>bki Wielkie nr 19/II/02 z dnia 

10.12.2002.
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