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Załączniknr 2
do uchwały nr IX/61/2011
Rady Gminy Kołczygłowy
z dnia 30 maja 2011 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do pro-

jektu planu
1. Projekt miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowi-
sko był wyłożony do publicznego wglądu od 20 grudnia 
2010 r. do 17 stycznia 2011 r. w siedzibie Urzędu Gminy 
Kołczygłowy.

2. Termin składania uwag zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 
717, z późniejszymi zmianami) minął w dniu 3 lutego  
2011 r.

3. W ustawowym terminie nie wpłynęły żadne uwagi do 
planu.

Załącznik nr 3
do uchwały nr IX/61/2011
Rady Gminy Kołczygłowy
z dnia 30 maja 2011 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w 

planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach 
ich inansowania.
1. Zakres zadań
 Skutkiem uchwalenia miejscowego planu zagospo-

darowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego 
Kołczygłowy, jest konieczność uzbrojenia projekto-
wanych terenów zabudowy – w zakresie zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 
ścieków oraz zapewnienia dojazdu.

2. Rozstrzygnięcie
1) Przyjmuje się konieczność realizacji sieci wodocią-

gowej w obszarze planu.
2) Przyjmuje się konieczność realizacji systemu zbior-

czej kanalizacji sanitarnej w obszarze planu.
3) Przyjmuje się konieczność realizacji dróg publicznych 

KDD jako ulic dojazdowych.
4) Uzbrojenie terenu należy włączyć do zadań inwesty-

cyjnych w ramach budżetu gminy.
5) Należy zbilansować środki własne i określić możli-

wość współinansowania inwestycji z funduszy Unii 
Europejskiej i funduszy ochrony środowiska oraz w 
ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

6) Nie określa się szczegółowego harmonogramu re-
alizacji i modernizacji inwestycji celu publicznego z 
zakresu infrastruktury technicznej i dróg.
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 UCHWAŁA Nr IX/62/2011
Rady Gminy Kołczygłowy

 z dnia 30 maja 2011 r.

 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
dla części obrębów geodezyjnych Barkocin i Łobzowo.

  Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami) 
oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (J.t.: Dz. U. z 2001 r. Nr 
142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami) po stwierdzeniu 
zgodności niniejszej uchwały z ustaleniami studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Kołczygłowy, uchwalonego Uchwałą Nr VI/43/2011 
Rady Gminy Kołczygłowy z dnia 14 marca 2011 roku, Rada 
Gminy Kołczygłowy uchwala, co następuje:

DZIAŁ I
PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego dla części obrębów geodezyjnych Barkocin 
i Łobzowo.

2. Granica obszaru objętego planem przebiega:
— od północy – wzdłuż północnej granicy działki nr 25 

w obrębie geodezyjnym Barkocin;
— od wschodu – wzdłuż wschodniej granicy działki nr 

1/5 w obrębie geodezyjnym Barkocin oraz wzdłuż 
północno-wschodniej i wschodniej granicy działki 
nr 14/14 w obrębie geodezyjnym Łobzowo;

— od południa – wzdłuż południowej granicy działki nr 
14/14 i południowej granicy części działki nr 181 w 
obrębie geodezyjnym Łobzowo oraz wzdłuż połu-
dniowo-wschodniej granicy działek nr 293/1 i 47/6, 
a także wzdłuż południowej granicy działek nr 47/6, 
47/5 i 47/7 w obrębie geodezyjnym Barkocin;

— od zachodu – wzdłuż zachodniej granicy działki  
nr 293/3, wzdłuż południowo-zachodniej granicy 
działki nr 43 oraz wzdłuż zachodnich granic działek 
nr 41, 40/2, 39, 38, 26 i 25 w obrębie geodezyjnym 
Barkocin.

3. Szczegółowo granicę planu określa rysunek planu.

§ 2

1. Integralną część uchwały stanowią:
1) załącznik Nr 1 – rysunek planu w skali 1: 2 000 ze 

względu na obszar o znacznej powierzchni;
2) załącznik Nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpa-

trzenia uwag do projektu planu;
3) załącznik Nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, 

zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej, które należą do zadań własnych 
gminy oraz zasadach ich inansowania.

2. Zakres obowiązywania treści rysunku planu jak w ust. 
1 pkt 1, określa niniejsza uchwała.

§ 3

  Celem ustaleń planu jest stworzenie ram prawnych 
dla harmonijnego rekreacyjnego zagospodarowania 
przestrzennego obszaru planu – z uwzględnieniem jego 
specyiki, zasad zrównoważonego rozwoju oraz ochrony 
Jeziora Granicznego.

§ 4

  Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest 
mowa o:

1) planie – należy przez to rozumieć ustalenia objęte 
niniejszą uchwałą;
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2) obszarze planu – należy przez to rozumieć obszar w 
granicach określonych w § 1;

3) rysunku – należy przez to rozumieć załącznik Nr 1;
4) symbolu – należy przez to rozumieć oznaczenie 

literowe i oznaczenie literowe z cyfrą określające 
tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach 
zagospodarowania;

5) maksimum zabudowy powierzchni działki lub terenu 
– należy przez to rozumieć maksymalny dopuszczalny 
procent powierzchni zabudowy na działce lub terenie 
w stosunku do powierzchni działki lub terenu, przy 
czym powierzchnia zabudowy wyznaczona jest przez 
rzut pionowy zewnętrznych krawędzi budynków;

6) powierzchni terenu biologicznie czynnego – należy 
przez to rozumieć grunt z roślinnością naturalną lub 
wprowadzoną przez człowieka oraz wodę powierzch-
niową na działce budowlanej.

DZIAŁ II
USTALENIA DLA CAŁEGO OBSZARU PLANU

Rozdział 1
USTALENIA W ZAKRESIE URBANISTYKI

§ 5

1. Zagospodarowanie terenów następuje zgodnie z ich 
przeznaczeniem z uwzględnieniem ustaleń działów II i 
III oraz wszystkich aktualnie obowiązujących przepisów 
szczególnych.

2. Z terenami zabudowy związane są tereny komunikacji 
i infrastruktury technicznej, dla których ustalenia okre-
ślają rozdziały 4 i 5 niniejszego działu.

3. Plan nie ustala granic terenów wymagających scalenia 
gruntów. W sytuacjach koniecznych scalenia gruntów 
dopuszcza się.

4. Plan nie ustala terenów dla obiektów handlowych o 
powierzchni sprzedaży powyżej 2 000 m².

§ 6

1. Tereny o ustalonym planem przeznaczeniu i różnych 
zasadach zagospodarowania zawarte są pomiędzy 
liniami rozgraniczającymi oznaczonymi na rysunku 
liniami ciągłymi.

2. Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone 
na rysunku – obowiązujące przy budowie, odbudowie, 
rozbudowie, nadbudowie i przebudowie budynków:
1) od granicy pasów drogowych dróg położonych poza 

obszarem planu, ale przylegających do jego granic 
– 8 m;

2) od granicy pasa drogowego ulicy dojazdowej KDD 
– 6 m;

3) od granicy pasów drogowych ciągów pieszo-jezd-
nych KDpj – 6 m;

4) od parkingu KDU – 10 m;
5) od terenu rekreacyjnego bez zabudowy z zielenią 

URZ2 – 10 m;
6) od lasów ZL – 12 m;
7) od terenów zieleni naturalnej ZN2, ZN4 – 10 m;
8) wyłączenie łąk z płytkimi wodami gruntowymi.

3. Nieprzekraczalne linie zabudowy nieobjęte ustaleniami 
ust. 2 obowiązują według przepisów szczególnych.

Rozdział 2
USTALENIA W ZAKRESIE ARCHITEKTURY

§ 7

1. Ustalenia szczegółowe kształtowania architektury dla 
terenów zabudowy określa dział III.

2. Przy uwzględnieniu ustaleń ust. 1 plan nie ograni-
cza swobody kształtowania architektury budynków i 
dopuszcza realizację takich elementów jak wykusze, 
lukarny, wystawki, ganki i ryzality.

3. Ustala się zakaz realizacji dachów czterospadowych bez 
kalenicy zwanych dachami namiotowymi.

4. Poza budową nowych budynków, dopuszcza się od-
budowę, rozbudowę, nadbudowę i przebudowę bu-
dynków przy spełnieniu ustaleń niniejszej uchwały, w 
szczególności ustaleń działu III.

5. Dopuszcza się realizację jednej kondygnacji podziemnej, 
jeżeli pozwolą na to warunki gruntowo-wodne.

6. Ustala się maksymalną wysokość ogrodzeń do 1,7 m z 
zakazem realizacji żelbetowych wypełnień.

7. Zakaz, o którym mowa w ust. 6 nie dotyczy elementów 
konstrukcyjnych ogrodzenia, takich jak słupki i podmu-
rówki.

8. Ustala się zakaz lokalizacji wolno stojących urządzeń 
reklamowych o powierzchni przekraczającej 4 m².

Rozdział 3
USTALENIA W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA, 

PRZYRODY I KRAJOBRAZU

§ 8

1. Obejmuje się ochroną korytarz ekologiczny rzeki Po-
krzywnej w celu zapewnienia elementom przyrody 
swobodnego przemieszczania się.

2. Dopuszcza się na terenie jak w ust. 1 jedynie niezbędne 
elementy infrastruktury technicznej oraz prowadzenie 
ścieżek edukacyjnych, ścieżek spacerowych i realizację 
obiektów małej architektury.

§ 9

1. Obejmuje się ochroną:
1) lasy, w tym lasy wodochronne;
2) tereny zieleni naturalnej w formach dolinnych, w tym 

na podłożu organicznym;
3) wody powierzchniowe;
4) wody powierzchniowe z zielenią naturalną.

2. Szczegółowo zasady zagospodarowania określa  
dział III.

3. Przy wdrażaniu ustaleń planu należy zapewnić uwzględ-
nienie przepisów dotyczących ochrony gatunkowej 
roślin, zwierząt i grzybów.

§ 10

  Ustala się obowiązującą zasadę, że uciążliwości wyni-
kające z użytkowania terenów lub budynków nie mogą 
przenikać granic własności lub użytkowania.

Rozdział 4
USTALENIA W ZAKRESIE OCHRONY DZIEDZICTWA 

KULTUROWEGO I ZABYTKÓW

§ 11

  W obszarze planu nie występują:
1) obiekty wpisane do rejestru zabytków;
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2) obiekty w ewidencji zabytków;
3) obiekty proponowane do ewidencji zabytków;
4) stanowiska archeologiczne wpisane do rejestru zabyt-

ków;
5) stanowiska archeologiczne ujęte w ewidencji zabytków 

archeologicznych.

Rozdział 5
USTALENIA W ZAKRESIE KOMUNIKACJI

§ 12

1. Ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych symbo-
lami KDD, KDpj, Kp, KDU – na funkcje terenów komu-
nikacji.

2. Ustala się ulicę dojazdową KDD o szerokości pasa dro-
gowego 15 m jako drogę publiczną.

3. Ustala się następujące drogi wewnętrzne i ich symbo-
le:
1) KDpj – ciągi pieszo-jezdne o szerokości pasów dro-

gowych 10 m;
2) Kp – ciągi piesze o szerokości w liniach rozgranicza-

jących 10 m.
4. Ustala się parking KDU dla obsługi terenów rekreacyj-

nych.
5. Dopuszcza się realizację miejsc postojowych w pasie 

drogowym ulicy dojazdowej KDD.
6. Dopuszcza się na terenach MNR 1-4 i UR/MNR moż-

liwość wyznaczenia i realizacji dodatkowych dróg 
wewnętrznych oraz parkingów.

7. Dopuszcza się możliwość ustanowienia służebności 
drogowej dla działek do których nie ma bezpośredniego 
dojazdu.

8. Dopuszcza się możliwość wyznaczenia i realizacji ście-
żek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych i ciągów 
pieszych w pasach drogowych lub na innych terenach 
za porozumieniem stron.

Rozdział 6
USTALENIA W ZAKRESIE  

INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

§ 13

1. Ustala się, że w obszarze planu podstawowymi kory-
tarzami infrastruktury technicznej są pasy drogowe 
ulicy dojazdowej KDD, ciągów pieszo-jezdnych KDpj i 
dodatkowych dróg wewnętrznych oraz parking KDU i 
ciągi piesze Kp.

2. Dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury tech-
nicznej przez tereny inne niż w ust. 1 za porozumieniem 
stron.

3. Niezbędne opracowania branżowe należy wykonać w 
oparciu o ustalenia niniejszego planu.

§ 14

1. Ustala się, że podstawą zaopatrzenia obszaru planu w 
wodę będzie istniejąca i rozbudowywana sieć wodo-
ciągowa.

2. Sieć wodociągową należy realizować i rozbudowywać 
w oparciu o zasady określone w § 13.

3. Do czasu realizacji sieci wodociągowej dopuszcza się 
możliwość realizacji lokalnych studni ujęć wód pod-
ziemnych w obrębie terenów MNR1-4 oraz UR/MNR

§ 15

1. Ustala się, że w obszarze planu obowiązywać będzie 
realizacja systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej, po-
łączonej z gminną oczyszczalnią ścieków.

2. Obowiązywać będzie system grawitacyjno-ciśnieniowy. 

Dopuszcza się możliwość realizacji przepompowni na 
terenach MNR1-4, UR/MNR lub w innych miejscach za 
porozumieniem stron.

3. Sieć kanalizacji sanitarnej należy realizować w oparciu 
o zasady określone w § 13.

4. Po realizacji systemu jak w ust. 1 ustala się obowiązek 
podłączenia do niego wszystkich budynków, z których 
odprowadzane są ścieki.

5. Do czasu realizacji systemu jak w ust. 1, dopuszcza się 
stosowanie szczelnych zbiorników bezodpływowych na 
nieczystości ciekłe wraz z udokumentowanym wywo-
zem ścieków do gminnej oczyszczalni ścieków.

§ 16

1. Podstawą odprowadzania wód opadowych w obsza-
rze planu będzie lokalna iniltracja wód opadowych 
ze względu na ochronę zlewni bezpośredniej Jeziora 
Granicznego i kąpielisk.

2. Dopuszcza się realizację lokalnej sieci kanalizacji desz-
czowej poza zlewnią bezpośrednią Jeziora Granicznego. 
Sieć kanalizacji deszczowej należy realizować w oparciu 
o zasady określone w § 13, z wykonaniem urządzeń 
podczyszczających dostosowanych do ilości ścieków i 
ładunku zanieczyszczeń zgodnie z przepisami szczegól-
nymi.

3. Odprowadzenie ścieków deszczowych będzie możliwe 
również poprzez wpusty ściekowe z wkładami podczysz-
czającymi do studni chłonnych, skrzynek rozsączających 
i dalej w grunt.

4. Należy ograniczyć nawierzchnie szczelne na rzecz 
nawierzchni ażurowych, szczególnie w zlewni bezpo-
średniej Jeziora Granicznego, umożliwiając lokalną 
iniltrację wód opadowych.

5. Podstawą odprowadzenia wód opadowych z dachów 
będzie spływ powierzchniowy do gruntu w granicach 
własnej działki. Dopuszcza się inny sposób odprowa-
dzenia wód opadowych z terenów zabudowy za poro-
zumieniem stron.

6. Ustala się obowiązek określenia przebiegu systemu 
melioracyjnego z uwzględnieniem systemu drenowa-
nia przed opracowaniem projektu budowlanego na 
terenach MNR1-4 oraz UR/MNR Dopuszcza się możli-
wość przebudowy systemu melioracyjnego i systemu 
drenowania przy zapewnieniu ich właściwego funkcjo-
nowania z uwzględnieniem zasad ochrony przyrody i 
środowiska.

§ 17

1. Podstawą zaopatrzenia w energię elektryczną w obsza-
rze planu będzie istniejąca sieć elektroenergetyczna z 
możliwością jej korekty i rozbudowy oraz budowy nowej 
sieci elektroenergetycznej w oparciu o zasady określone 
§ 13.

2. Ustala się, że odcinki istniejących i projektowanych 
napowietrznych linii elektroenergetycznych 0,4 kV i 15 
kV, kolidujące z zabudową, należy realizować w postaci 
kabli podziemnych. Przy przebudowie lub budowie 
nowej sieci elektroenergetycznej 0,4 kV i 15 kV linie 
napowietrzne i kable podziemne – należy prowadzić 
równolegle do istniejących dróg.

3. Dopuszcza się możliwość realizacji stacji transformato-
rowych 15/0,4 kV na terenach MNR1-4 i UR/MNR

§ 18

1. Ustala się, że podstawą zaopatrzenia w ciepło do 
ogrzewania i uzyskania ciepłej wody użytkowej będą 
indywidualne źródła energii – preferowane niskoemi-
syjne źródła ciepła, spełniające obowiązujące normy w 
zakresie ochrony środowiska.

Poz. 2138
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2. Wśród źródeł energii, o której mowa w ust. 1 preferuje 
się odnawialne źródła energii, w tym pompy cieplne, 
kolektory słoneczne i spalanie biomasy.

§ 19

  Dopuszcza się realizację sieci gazowej w oparciu  
o zasady określone w § 13.

  § 20

1. Obsługa telekomunikacyjna obszaru planu oparta bę-
dzie o operatorów telefonii sieciowej i komórkowej.

2. Sieci telekomunikacyjne należy realizować w oparciu  
o zasady określone w § 13.

3. Lokalizacja inwestycji celu publicznego z zakresu łącz-
ności publicznej oraz lokalizacja infrastruktury teleko-
munikacyjnej o nieznacznym oddziaływaniu – odbywa 
się zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 7 maja 2010 r.  
o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 106, poz. 675).

§ 21

  W obszarze planu obowiązywać będzie system gospo-
darki odpadami przyjęty przez Radę Gminy Kołczygłowy 
z uwzględnieniem selektywnej zbiórki odpadów.

DZIAŁ III
PRZEZNACZENIE TERENÓW 

 I ZASADY ICH ZAGOSPODAROWANIA

§ 22

1. Ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych symbo-
lem MNR1 na tereny zabudowy mieszanej mieszkanio-
wej jednorodzinnej i rekreacyjnej.

2. Dla terenów jak w ust. 1 ustala się następujące szcze-
gółowe warunki zagospodarowania:
1) minimalna powierzchnia działek 5 000 m²;
2) na każdej działce jeden budynek mieszkalny jedno-

rodzinny wolno stojący lub jeden budynek rekreacji 
indywidualnej;

3) maksimum zabudowy powierzchni działki 5%;
4) minimalna wielkość powierzchni terenu biologicznie 

czynnego 70% powierzchni działki;
5) budynki mieszkalne i budynki rekreacji indywidu-

alnej – wysokość dwie kondygnacje nadziemne, w 
tym poddasze użytkowe, maksymalna wysokość 
budynków 9 m od średniej rzędnej terenu w obrysie 
budynku do kalenicy, dach wysoki dwuspadowy lub 
dwuspadowy z naczółkami lub wielospadowy, o na-
chyleniu głównych połaci 35°–45°, pokryty dachówką 
ceramiczną lub materiałami dachówko podobnymi 
w odcieniach czerwieni lub brązu, główne połacie 
nachylone pod jednakowym kątem, dopuszcza się 
stosowanie ścianek kolankowych;

6) budynki garażowe i gospodarcze: połączone z bu-
dynkiem mieszkalnym lub z budynkiem rekreacji 
indywidualnej i nawiązujące do jego architektury 
– lub – wolno stojące o wysokości maksymalnej 5 
m do kalenicy, z dachem dwuspadowym.

3. Ustala się obowiązek zabezpieczenia na działce mini-
mum jednego miejsca postojowego na każde mieszka-
nie lub na każdy budynek rekreacji indywidualnej.

4. Dopuszcza się niwelacje terenu nie większe niż 2% 
powierzchni działki lub powierzchni danego terenu 
MNR1.

5. W zakresie infrastruktury technicznej obowiązują usta-
lenia działu II rozdział 6.

6. Dodatkowo w zakresie urbanistyki, architektury, ochro-
ny środowiska, przyrody i krajobrazu oraz komunikacji 

obowiązują ustalenia działu II, odpowiednio rozdziały 
1, 2, 3 i 5.

§ 23

1. Ustala się przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem 
MNR2 na teren zabudowy mieszanej mieszkaniowej 
jednorodzinnej i rekreacyjnej.

2. Dla terenu jak w ust. 1 ustala się następujące szczegó-
łowe warunki zagospodarowania:
1) minimalna powierzchnia działek 1 200 m², nie więcej 

jak trzy działki w obrębie terenu MNR2;
2) na każdej działce jeden budynek mieszkalny jedno-

rodzinny wolno stojący lub jeden budynek rekreacji 
indywidualnej;

3) maksimum zabudowy powierzchni działki 20%;
4) minimalna wielkość powierzchni terenu biologicznie 

czynnego 55% powierzchni działki;
5) budynki mieszkalne i budynki rekreacji indywidu-

alnej – wysokość dwie kondygnacje nadziemne, w 
tym poddasze użytkowe, maksymalna wysokość 
budynków 9 m od średniej rzędnej terenu w obrysie 
budynku do kalenicy, dach wysoki dwuspadowy lub 
dwuspadowy z naczółkami lub wielospadowy, o na-
chyleniu głównych połaci 35°–45°, pokryty dachówką 
ceramiczną lub materiałami dachówko podobnymi 
w odcieniach czerwieni lub brązu, główne połacie 
nachylone pod jednakowym kątem, dopuszcza się 
stosowanie ścianek kolankowych;

6) budynki garażowe i gospodarcze: połączone z bu-
dynkiem mieszkalnym lub z budynkiem rekreacji 
indywidualnej i nawiązujące do jego architektury 
– lub – wolno stojące o wysokości maksymalnej 5 
m do kalenicy, z dachem dwuspadowym.

3. Ustala się obowiązek zabezpieczenia na działce mini-
mum jednego miejsca postojowego na każde mieszka-
nie lub na każdy budynek rekreacji indywidualnej.

4. Dopuszcza się niwelacje terenu nie większe niż 5% 
powierzchni działki lub powierzchni terenu MNR2.

5. W zakresie infrastruktury technicznej obowiązują usta-
lenia działu II rozdział 6.

6. Dodatkowo w zakresie urbanistyki, architektury, ochro-
ny środowiska, przyrody i krajobrazu oraz komunikacji 
obowiązują ustalenia działu II, odpowiednio rozdziały 
1, 2, 3 i 5.

§ 24

1. Ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych symbo-
lem MNR3 na tereny zabudowy mieszanej mieszkanio-
wej jednorodzinnej i rekreacyjnej.

2. Dla terenów jak w ust. 1 ustala się następujące szcze-
gółowe warunki zagospodarowania:
1) minimalna powierzchnia działek 1 500 m²;
2) na każdej działce jeden budynek mieszkalny jedno-

rodzinny wolno stojący lub jeden budynek rekreacji 
indywidualnej;

3) maksimum zabudowy powierzchni działki 15%;
4) minimalna wielkość powierzchni terenu biologicznie 

czynnego 60% powierzchni działki;
5) budynki mieszkalne i budynki rekreacji indywidu-

alnej – wysokość dwie kondygnacje nadziemne, w 
tym poddasze użytkowe, maksymalna wysokość 
budynków 9 m od średniej rzędnej terenu w obrysie 
budynku do kalenicy, dach wysoki dwuspadowy lub 
dwuspadowy z naczółkami lub wielospadowy, o na-
chyleniu głównych połaci 35°–45°, pokryty dachówką 
ceramiczną lub materiałami dachówko podobnymi 
w odcieniach czerwieni lub brązu, główne połacie 
nachylone pod jednakowym kątem, dopuszcza się 
stosowanie ścianek kolankowych;
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6) budynki garażowe i gospodarcze: połączone z bu-
dynkiem mieszkalnym lub z budynkiem rekreacji 
indywidualnej i nawiązujące do jego architektury 
– lub – wolno stojące o wysokości maksymalnej  
5 m do kalenicy, z dachem dwuspadowym.

3. Ustala się obowiązek zabezpieczenia na działce mini-
mum jednego miejsca postojowego na każde mieszka-
nie lub na każdy budynek rekreacji indywidualnej.

4. Dopuszcza się niwelacje terenu nie większe niż 4% 
powierzchni działki lub powierzchni danego terenu 
MNR3.

5. W zakresie infrastruktury technicznej obowiązują usta-
lenia działu II rozdział 6.

6. Dodatkowo w zakresie urbanistyki, architektury, ochro-
ny środowiska, przyrody i krajobrazu oraz komunikacji 
obowiązują ustalenia działu II, odpowiednio rozdziały 
1, 2, 3 i 5.

§ 25

1. Ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych symbo-
lem MNR4 na tereny zabudowy mieszanej mieszkanio-
wej jednorodzinnej i rekreacyjnej.

2. Dla terenów jak w ust. 1 ustala się następujące szcze-
gółowe warunki zagospodarowania:
1) minimalna powierzchnia działek 1 000 m²;
2) na każdej działce jeden budynek mieszkalny jedno-

rodzinny wolno stojący lub jeden budynek rekreacji 
indywidualnej;

3) maksimum zabudowy powierzchni działki 25%;
4) minimalna wielkość powierzchni terenu biologicznie 

czynnego 50% powierzchni działki;
5) budynki mieszkalne i budynki rekreacji indywidu-

alnej – wysokość dwie kondygnacje nadziemne, w 
tym poddasze użytkowe, maksymalna wysokość 
budynków 9 m od średniej rzędnej terenu w obrysie 
budynku do kalenicy, dach wysoki dwuspadowy lub 
dwuspadowy z naczółkami lub wielospadowy, o na-
chyleniu głównych połaci 35°–45°, pokryty dachówką 
ceramiczną lub materiałami dachówko podobnymi 
w odcieniach czerwieni lub brązu, główne połacie 
nachylone pod jednakowym kątem, dopuszcza się 
stosowanie ścianek kolankowych;

6) budynki garażowe i gospodarcze: połączone z bu-
dynkiem mieszkalnym lub z budynkiem rekreacji 
indywidualnej i nawiązujące do jego architektury 
– lub – wolno stojące o wysokości maksymalnej 5 
m do kalenicy, z dachem dwuspadowym.

§ 26

1. Ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych symbo-
lem UR/MNR na tereny usług rekreacyjnych lub tereny 
zabudowy mieszanej mieszkaniowej jednorodzinnej i 
rekreacyjnej.

2. Dla terenów jak w ust. 1 ustala się następujące szcze-
gółowe warunki zagospodarowania:
1) przy terenie usług rekreacyjnych UR – zakaz podziału 

na mniejsze działki;
2) przy zabudowie mieszanej mieszkaniowej i rekre-

acyjnej MNR – minimalna powierzchnia działek  
2 000 m²;

3) przy terenie usług rekreacyjnych UR – możliwość rea-
lizacji pensjonatu, hotelu, ośrodka wypoczynkowego, 
zajazdu, z bazą noclegową i gastronomiczną, wraz z 
obiektami rekreacyjnymi i terenami rekreacyjnymi;

4) przy zabudowie mieszanej mieszkaniowej jednoro-
dzinnej i rekreacyjnej MNR – na każdej działce jeden 
budynek mieszkalny jednorodzinny wolno stojący 
lub jeden budynek rekreacji indywidualnej;

5) maksimum zabudowy powierzchni działki lub terenu 
10%;

6) minimalna wielkość powierzchni terenu biologicznie 
czynnego 65% powierzchni działki lub terenu;

7) budynki na terenie usług rekreacyjnych oraz budynki 
mieszkalne i budynki rekreacji indywidualnej – wyso-
kość dwie kondygnacje nadziemne, w tym poddasze 
użytkowe, maksymalna wysokość budynków 9 m 
od średniej rzędnej terenu w obrysie budynku do 
kalenicy, dach dwuspadowy lub dwuspadowy z na-
czółkami lub wielospadowy, o nachyleniu głównych 
połaci 35°–45°, pokryty dachówką ceramiczną lub 
materiałami dachówko podobnymi w odcieniach 
czerwieni lub brązu, główne połacie nachylone pod 
jednakowym kątem, dopuszcza się stosowanie ścia-
nek kolankowych;

8) budynki garażowe i gospodarcze: połączone z budyn-
kami na terenie usług rekreacyjnych lub z budynkiem 
mieszkalnym lub z budynkiem rekreacji indywidual-
nej i nawiązujące do ich architektury – lub – wolno 
stojące o wysokości maksymalnej 5 m do kalenicy, 
z dachem dwuspadowym.

3. Ustala się obowiązek zabezpieczenia minimum jednego 
miejsca postojowego na dwa miejsca noclegowe na 
terenie usług rekreacyjnych lub obowiązek zabezpiecze-
nia na działce minimum jednego miejsca postojowego 
na każde mieszkanie lub na każdy budynek rekreacji 
indywidualnej.

4. Dopuszcza się niwelacje terenu nie większe niż 4% 
powierzchni działki lub powierzchni danego terenu.

5. W zakresie infrastruktury technicznej obowiązują usta-
lenia działu II rozdział 6.

6. Dodatkowo w zakresie urbanistyki, architektury, ochro-
ny środowiska, przyrody i krajobrazu oraz komunikacji 
obowiązują ustalenia działu II, odpowiednio rozdziały 
1, 2, 3 i 5.

§ 27

1. Ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych symbo-
lami URZ1, URZ2 na tereny rekreacyjne bez zabudowy 
z zielenią.

2. Na terenie URZ1 dopuszcza się realizację: ścieżki edu-
kacyjnej, dojścia do jeziora, wiaty drewnianej, obiektów 
małej architektury, tablic informacyjnych oraz plaży jako 
otoczenia kąpieliska.

3. Na terenie URZ2 dopuszcza się realizację: pola na-
miotowego, kempingu, obiektów małej architektury i 
plaży jako otoczenia kąpieliska. Tymczasowe obiekty 
budowlane dopuszcza się do 20 m od północnej granicy 
terenu URZ2.

4. W zakresie infrastruktury technicznej obowiązują usta-
lenia działu II rozdział 6.

5. Dodatkowo w zakresie urbanistyki, architektury, ochro-
ny środowiska, przyrody i krajobrazu oraz komunikacji 
obowiązują ustalenia działu II, odpowiednio rozdziały 
1, 2, 3 i 5.

§ 28

1. Ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych symbo-
lem R na tereny rolnicze.

2. Dla terenów jak w ust. 1 ustala się zakaz realizacji za-
budowy zagrodowej ze względu na ochronę czystości 
wody Jeziora Granicznego.

3. Dopuszcza się na terenach rolniczych R możliwość 
wprowadzenia zalesień oraz możliwość realizacji sieci 
infrastruktury technicznej.
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§ 29

1. Ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych symbo-
lem ZL na lasy.

2. Sposób zagospodarowania lasu wynika z aktualnie 
obowiązującego planu urządzania lasu i uproszczonego 
planu urządzania lasu, z uwzględnieniem lasów wodo-
chronnych.

3. Ustala się zakaz zabudowy.
4. Dopuszcza się prowadzenie ścieżek edukacyjnych, 

ścieżek spacerowych oraz realizację obiektów małej 
architektury.

5. Dopuszcza się możliwość realizacji leśnych dróg go-
spodarczych i sieci infrastruktury technicznej.

§ 30

1. Ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych symbo-
lami ZN1, ZN2, ZN3, ZN4 na tereny zieleni naturalnej.

2. Ustala się zakaz zabudowy.
3. Dopuszcza się prowadzenie ścieżek edukacyjnych, ście-

żek spacerowych oraz realizację małej architektury.
4. Dopuszcza się możliwość realizacji sieci infrastruktury 

technicznej.
5. Dodatkowo na terenie ZN2 z wyłączeniem podłoża orga-

nicznego, dopuszcza się możliwość realizacji sztucznego 
zbiornika wodnego w postaci stawu.

§ 31

1. Ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych symbo-
lem ZI na tereny zieleni izolacyjnej.

2. Ustala się zakaz zabudowy.
3. Dopuszcza się możliwość realizacji sieci infrastruktury 

technicznej.

§ 32

1. Ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych symbo-
lem WS na wody powierzchniowe.

2. Dopuszcza się możliwość realizacji niezbędnych pomo-
stów, kładek oraz kąpielisk.

§ 33

1. Ustala się przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem 
WS/ZN na wody powierzchniowe z zielenią naturalną.

2. Dopuszcza się możliwość realizacji niezbędnych pomo-
stów.

DZIAŁ VI
PRZEPISY KOŃCOWE

§ 34

  Ustala się następujące wartości jednorazowych opłat 
od wzrostu wartości nieruchomości:

1) 20% dla terenów MNR1, MNR2, MNR3, MNR4,  
UR/MNR, URZ2;

2) nie ma zastosowania dla pozostałych terenów.

§ 35

  Wskazuje się przynależność ustalonych planem prze-
znaczeń terenów do poszczególnych rodzajów terenów 
według zróżnicowanych dopuszczalnych poziomów ha-
łasu:

1) tereny oznaczone symbolami URZ1, URZ2 – do te-
renów rekreacyjno-wypoczynkowych;

2) tereny oznaczone symbolami MNR1-4, UR/MNR – do 
terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

§ 36

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 37

  Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia 
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego.

Przewodnicząca
Rady Gminy

Klaudia Brywczyńska
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Załącznik nr 1
do uchwały nr IX/62/2011
Rady Gminy Kołczygłowy
z dnia 30 maja 2011 r.
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Załącznik nr 2
do uchwały nr IX/62/2011
Rady Gminy Kołczygłowy
z dnia 30 maja 2011 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do pro-

jektu planu
1. Projekt miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego wraz z prognozą oddziaływania na śro-
dowisko był wyłożony do publicznego wglądu od 26 
listopada 2010 r. do 16 grudnia 2010 r. w siedzibie 
Urzędu Gminy Kołczygłowy.

2. Termin składania uwag zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, 
z późniejszymi zmianami) minął w dniu 30 grudnia  
2010 r.

3. W ustawowym terminie nie wpłynęły żadne uwagi do 
planu.

Załącznik nr 3
do uchwały nr IX/62/2011
Rady Gminy Kołczygłowy
z dnia 30 maja 2011 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w 

planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach 
ich inansowania.
1. Zakres zadań.
 Skutkiem uchwalenia miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych 
Barkocin i Łobzowo, jest konieczność uzbrojenia projek-
towanych terenów zabudowy – w zakresie zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 
ścieków oraz zapewnienia dojazdu.

2. Rozstrzygnięcie
1) Przyjmuje się konieczność realizacji sieci wodocią-

gowej w obszarze planu.
2) Przyjmuje się konieczność realizacji systemu zbior-

czej kanalizacji sanitarnej w obszarze planu.
3) Przyjmuje się konieczność realizacji drogi publicznej 

KDD jako ulicy dojazdowej.
4) Uzbrojenie terenu należy włączyć do zadań inwesty-

cyjnych w ramach budżetu gminy.
5) Należy zbilansować środki własne i określić możli-

wość współinansowania inwestycji z funduszy Unii 
Europejskiej i funduszy ochrony środowiska oraz w 
ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

6) Nie określa się szczegółowego harmonogramu re-
alizacji i modernizacji inwestycji celu publicznego z 
zakresu infrastruktury technicznej i dróg.
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 UCHWAŁA Nr IX/64/11
Rady Gminy Puck

 z dnia 4 lipca 2011 r.

 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rekowo Górne  
w Gminie Puck dla terenu oznaczonego symbolem A.3 M.

  Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 
2003 roku, Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami: oraz 
art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 
1591, z późniejszymi zmianami) oraz w związku z art. 4 
ust. 2 Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy 
o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130 poz. 871), 
Rada Gminy Puck uchwala, co następuje:

§ 1

1. Stwierdza się, iż projekt zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego wsi Rekowo Górne 
gmina Puck (uchwalonego uchwałą Rady Gminy Puck 
nr XIX/57/04 z dnia 28 kwietnia 2004 r. opublikowaną w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego nr 
76 poz. 1434 z dnia 23 czerwca 2004 r.) – dla terenu A.3 
M, jest zgodny z ustaleniami Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
PUCK określonymi w Uchwale nr XXVI/86/2000 r. Rady 
Gminy Puck z dnia 03 października 2000 r. z późniejszy-
mi zmianami.

2. Rozstrzyga się o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych 
do projektu zmiany miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego wsi Rekowo Górne w gminie 
Puck – dla terenu oznaczonego symbolem A.3 M, 
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. R o z s t r z y g a  o  s p o s o b i e  r e a l i z a c j i  z a p i s a -

nych w zmianie miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego wsi Rekowo Górne  
w Gminie Puck – dla terenu A.3 M inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które należą do zadań włas-
nych gminy oraz zasad ich inansowania, zgodnie z 
załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Uchwala się zmianę miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego wsi Rekowo Górne  
w Gminie Puck uchwalonego uchwałą Rady Gminy Puck 
nr XIX/57/04 z dnia 28 kwietnia 2004 r. opublikowaną 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego 
nr 76 poz. 1434 z dnia 23 czerwca 2004 r. - dla terenu 
oznaczonego symbolem A.3 M.

§ 2

1. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego wsi Rekowo Górne gmina Puck dotyczy 
terenu oznaczonego na rysunku obowiązującego planu 
symbolem „A.3 M”; teren ten oznaczony jest na kopii 
rysunku obowiązującego planu umieszczonej na załącz-
niku do nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W uchwale nr XIX/57/04 z dnia 28 kwietnia 2004 r. 
opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego nr 76 poz. 1434 z dnia 23 czerwca 2004 r. 
(z ze zmianmi):
1) w § 5 ust. 3. skreśla się treść: „ Budowa kanalizacji 

winna być prowadzona wyprzedzająco w stosunku 
do realizacji planowanych zamierzeń, jedynie w 
wyjątkowych przypadkach dopuszcza się stosowanie 
tymczasowych rozwiązań z zakresu gospodarki ście-


