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 UCHWAŁA Nr XIX/180/2009

Rady Gminy Chmielno

 z dnia 27 lutego 2009 r.

zmieniaj>ca uchwałC w sprawie uchwalenia „Gminnego programu usuwania wyrobów zawieraj>cych 

azbest dla Gminy Chmielno na lata 2008 – 2015”.

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorz>dzie gminnym (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 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, 

poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i 

Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 

1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 

2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 

oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458) i art. 14 

ust. 6 oraz art. 15 ust. 7 i 7a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 

o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251, Nr 88, poz. 587 

oraz z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) oraz art. 18 ust. 1 ustawy z 

dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Wrodowiska (Dz. U. z 

2008 r. Nr 25, poz. 150, Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 

154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056 i Nr 199, poz. 1227) Rada 

Gminy Chmielno uchwala, co nastCpuje:

§ 1

  W punkcie 5 zał>cznika do uchwały nr XI/102/2007 Rady 

Gminy Chmielno z dnia 28.12.2007 r. w sprawie uchwalenia 

„Gminnego programu usuwania wyrobów zawieraj>cych az-

best dla Gminy Chmielno na lata 2008 – 2015” zdania 2 i 3 

otrzymuj> brzmienie:

  „Wsparcie dotyczyć bCdzie sfi nansowania 60% kosztów: 

demontacu, zabezpieczenia, transportu i unieszkodliwienia 

wyrobów. Dofi nansowanie odbywać siC bCdzie ze Wrodków 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Vrodowiska i Gospodarki 

Wodnej w GdaMsku oraz z Gminnego Funduszu Ochrony Vro-

dowiska i Gospodarki Wodnej 20% i od właWcicieli budynków 

20%.”

§ 2

  Wykonanie uchwały powierza siC Wójtowi.

§ 3

  Uchwała wchodzi w cycie z dniem podjCcia z moc> obowi>-

zuj>c> od 1 stycznia 2009 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

UrzCdowym Województwa Pomorskiego.

 Przewodnicz>cy

Rady Gminy

Marian KwidziĔski
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 UCHWAŁA Nr XXVIII/259/08

Rady Miejskiej w Gniewie

 z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla fragmentu miasta Gniew

 przy ul. 7-go Marca obejmuj>cego działki nr 15/4, 1/5, 115/4, 115/5, 115/7 i 115/8 arkusz mapy 25.

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorz>dzie gminnym (Dz. U. 

z 2001 r. Nr142 poz. 1591, z póan. zm.) oraz art. 20 w zwi>zku 

z art. 14 ust. 8; art. 15, art. 16 ust. 1; art. 17; art. 29 i art. 34 

ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.o planowaniu i zagospo-

darowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, 

z póan. zm.), w wykonaniu uchwały IX/87/07 Rady Miejskiej 

w Gniewie z dnia 29 czerwca 2007 r. oraz uchwa ły 

XVII/163/2008 z dnia 27.02.2008 r. w sprawie przyst>pienia 

do sporz>dzenia miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego dla fragmentu miasta Gniew przy ulicy 7-go Marca 

obejmuj>cego działki geodezyjnej nr 15/4, 1/5, 115/4, 115/5, 

115/7 i 115/8 arkusz mapy 25, uchwala siC co nastCpuje:

Rozdział 1
Przepisy ogólne

§ 1

1. Uchwala siC miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-

nego dla fragmentu miasta Gniew przy ul. 7-go Marca 

obejmuj>cego działki nr 15/4, 1/5, 115/4, 115/5, 115/7 

|i 115/8. Powierzchnia opracowania wynosi ok.3,7 ha.

2. Granice planu stanowi>:

a) od północy – las

b) od wschodu – las

c) od południa – droga wojewódzka W 234 relacji Gniew 

– Skórcz i droga gminna Nr 228082G

d) od zachodu – las

3. Ustalenia planu s> zgodne ze „Studium uwarunkowaM
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

i gminy Gniew”.

§ 2

1. Integraln> czCWci> uchwały jest:

1) Zał>cznik nr 1 do uchwały zawieraj>cy rysunek planu w 

skali 1:1000;

2) Zał>cznik nr 2 do uchwały zawieraj>cy rozstrzygniCcie 

w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu planu;

3) Zał>cznik nr 3 do uchwały zawieraj>cy rozstrzygniCcie 

o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji 

z zakresu infrastruktury technicznej, które nalec> do 

zadaM własnych gminy oraz zasadach ich fi nansowania, 

zgodnie z przepisami o fi nansach publicznych.

2. CzCWć tekstowa uchwały składa siC z nastCpuj>cych roz-

działów:

1) Rozdział 1 – Przepisy ogólne;

2) Rozdział 2 – Ustalenia szczegółowe dla terenu

3) Rozdział 3 – Przepisy koMcowe.
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§ 3

  Na terenie objCtym planem obowi>zuj> nastCpuj>ce defi -

nicje terminów ucytych w planie:

1. funkcje przemysłowe – usługowe – rozumie siC przez to 

wszelk> działalnoWć polegaj>c> na wytwórczoWci i skła-

dowaniu, obejmuj>c> zakłady przemysłowe, urz>dzenia 

produkcji budowlanej, centra technologiczne, centra logi-

styczne, bazy transportowe, składy, magazyny, hurtownie, 

rzemiosło o charakterze produkcyjnym i inna działalnoWć 
komercyjna na zbliconej zasadzie do wymienionych powy-

cej;

2. miejsce postojowe – rozumie siC przez to teren przezna-

czony do postawienia samochodu, przy czym jako miejsce 

postojowe mocna zaliczyć miejsce w garacu;

3. nieprzekraczalna linia zabudowy – rozumie siC przez to 

liniC, poza któr> wyklucza siC lokalizacjC zewnCtrznej Wciany 

budynku. ZewnCtrznej Wciany budynku nie stanowi>:

a) w kondygnacji parteru: ganki wejWciowe, wiatrołapy, 

schody i pochylnie wejWciowe o maksymalnej powierzch-

ni 8 m2,

b) w wycszych kondygnacjach – wykusze, loggie, balkony 

i inne podobne elementy bryły budynku o maksymalnej 

powierzchni 8 m2,

4. powierzchnia terenu biologicznie czynna – nalecy przez 

to rozumieć grunt rodzimy oraz wodC powierzchniow> na 

terenie działki budowlanej, a takce 50% sumy powierzchni 

tarasów i stropodachów o powierzchni nie mniejszej nic 
10 m2 urz>dzonych jako stałe trawniki lub kwietniki na 

podłocu zapewniaj>cym im naturaln> wegetacjC;

5. powierzchnia zabudowy – nalecy przez to rozumieć sumC 

powierzchni zabudowy budynków zlokalizowanych na 

działce budowlanej;

6. wysokoWć zabudowy – nalecy przez to rozumieć wyso-

koWć budynku mierzon> od poziomu terenu przy najnicej 

połoconym wejWciu do budynku lub jego czCWci pierwszej 

kondygnacji nadziemnej budynku do najwycszego punktu 

dachu (z wył>czeniem komina);

7. wskaanik powierzchni zabudowy: stosunek powierzchni za-

budowy do powierzchni działki/terenu, wskaanik powierzch-

ni zabudowy ustala siC w ustaleniach szczegółowych dla 

terenów elementarnych;

§ 4

1. Plan zawiera ustalenia ogólne i szczegółowe dla przedmio-

towego terenu.

2. Dla terenu okreWla siC:

  1) przeznaczenie terenu;

  2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

  3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu;

  4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej;

  5) ustalenia dotycz>ce przestrzeni publicznych;

  6) ustalenia dotycz>ce parametrów i wskaaników kształ-
towania zabudowy i zagospodarowania terenu;

  7) sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów 

podlegaj>cych ochronie, ustalonych na podstawie 

odrCbnych przepisów;

  8) ustalenia dotycz>ce szczegółów zasad i warunków 

scalania i podziału nieruchomoWci;

  9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich ucytkowaniu;

10) ustalenia dla systemów komunikacji, zasady ich moder-

nizacji i rozbudowy, obsługa komunikacyjna terenu;

11) ustalenia dla systemów infrastruktury technicznej, 

zasady ich modernizacji i rozbudowy;

12) ustalenia dotycz>ce obszarów rehabilitacji istniej>cej 

zabudowy i infrastruktury technicznej:

13) ustalenia dotycz>ce terenów rekreacyjno – wypoczyn-

kowych oraz terenów słuc>cych organizacji imprez 

masowych:

14) sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania 

terenów;

15) stawka procentowa słuc>ca naliczaniu opłaty, o której 

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

darowaniu przestrzennym (tzw. opłaty planistycznej).

§ 5

1. Rysunek planu, stanowi>cy Zał>cznik nr 1 do uchwały, 

zawiera nastCpuj>ce oznaczenia:

1) granica obszaru objCtego opracowaniem miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego;

2) linie rozgraniczaj>ce teren o rócnym przeznaczeniu;

3) linie zabudowy;

4) oznaczenie terenów, w tym: literowe oznaczenie podzia-

łu obszaru objCtego planem na jednostki:

  PU – tereny o funkcji przemysłowo – usługowej,

  Ls – tereny lasów,

  EE – tereny urz>dzeM elektroenergetycznych

5) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

  — noWniki reklamowe

6) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu:

     — ochrona istniej>cego lasu

7) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej:

    — nie dotyczy

8) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy i zago-

spodarowania terenu: oznaczenie nieprzekraczalnej linii 

zabudowy;

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich ucytkowaniu: zgodne z przepisami 

szczególnymi

10) ustalenia dla systemu komunikacji, – nie wystCpuje

11) ustalenia dla systemów infrastruktury technicznej: nie 

wystCpuj>
2. Przebieg linii rozgraniczaj>cych dla celów opracowaM 

geodezyjnych nalecy okreWlać zgodnie z przebiegiem 

istniej>cych granic działek. W przypadku przebiegu linii 

rozgraniczaj>cych nie po istniej>cych granicach działek, 

nalecy go okreWlać poprzez odczyt grafi czny osi linii z 

rysunku planu.

Rozdział 2
Ustalenia szczegółowe dla terenu

§ 6

  Ustalenia dla terenu PU

1. Przeznaczenie terenu: tereny o funkcji przemysłowo – usłu-

gowej;

1) Teren przeznaczony jest dla lokalizacji obiektów maga-

zynowych, składowych i przemysłowych;

2) Wyklucza siC;

a) lokalizacje funkcji usług publicznych,

b) lokalizacjC funkcji mieszkaniowej.

c) realizacjC przedsiCwziCć mog>cych znacz>co oddzia-

ływać na Wrodowisko

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) Dopuszcza siC lokalizacjC noWników reklamowych na 

budynkach, wyklucza siC lokalizacje noWników reklamo-

wych wolnostoj>cych.

2) Wyklucza siC ogrodzenia pełne z prefabrykatów beto-

nowych.

3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu:

1) Teren lecy w Gniewskim Obszarze Chronionego Krajo-

brazu Rozporz>dzenia Nr 5/05 Wojewody Pomorskiego 
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z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie obszarów chronio-

nego krajobrazu w województwie pomorskim (Dz. Urz. 

Woj. Pom. Nr 29 z dn. 29 marca 2005 r.) oraz Rozporz>-

dzenie Nr 23/07 Wojewody Pomorskiego z dnia 6 lipca 

2007 r. zmieniaj>ce rozporz>dzenie w sprawie obszarów 

chronionego krajobrazu w województwie pomorskim

2) Nalecy dbać o wysokie walory estetyczne obiektów 

istniej>cych i projektowanych.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej: nie ustala siC.

5. Ustalenia dotycz>ce przestrzeni publicznej: nie ustala siC
6. Ustalenia dotycz>ce parametrów i wskaaników kształtowa-

nia zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) Ustala siC nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone 

na rysunku planu

2) Parametry zagospodarowania terenu:

a) wskaanik powierzchni zabudowy: max 50% do terenu 

zabudowanego dot. działki 15/4,

b) udział powierzchni biologicznie czynnej: 20%;

3) Parametry zabudowy:

a) linia zabudowy – 6m od granicy działki od strony 

drogi

b) forma zabudowy – wolnostoj>ca

c) iloWć kondygnacji – dwie plus poddasze ucytkowe

d) kształt dachu dowolny – pulpitowy lub symetryczny 

o k>cie połaci 22o – 45o;

e) max wysokoWć zabudowy: – max 10 m od poziomu 

terenu do kalenicy

f)  poziom posadowienia parteru max 0,6 m nad poziom 

terenu

g) lokalizacja zabudowy przy granicy działki: wyklucza 

siC lokalizacjC nowej zabudowy bezpoWrednio przy 

granicy działki.

7. Ustalenia dotycz>ce szczegółowych zasad i warunków 

scalania i podziału nieruchomoWci:

1) dopuszcza siC wtórne podziały w zalecnoWci od po-

trzeb

8. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich ucytkowaniu:

1) Na całym terenie wyklucza siC lokalizacjC tymczasowych 

obiektów budowlanych.

2) W bezpoWrednim s>siedztwie skarpy poeksploatacyjnej 

wystCpuj> ograniczenia w sposobie zagospodarowania 

terenu, winno być poprzedzone stosown> ekspertyz>.

9. Ustalenia dla systemów komunikacji, zasady ich moderni-

zacji i rozbudowy, obsługa komunikacyjna terenu:

1) Zasady obsługi komunikacyjnej: – wjazd na teren po-

przez istniej>cy jeden zjazd z drogi wojewódzkiej W 234 

relacji Gniew – Skórcz

2) Miejsca postojowe: – przewidzieć na terenie istniej>cej 

bazy w s>siedztwie obiektów biurowych

10. Ustalenia dotycz>ce zasad modernizacji, rozbudowy i 

budowy infrastruktury technicznej;

 Przewiduje siC pełne uzbrojenie terenu:

1) zaopatrzenie w wodC – z miejskiej sieci wodoci>gowej 

na warunkach gestora sieci,

2) odprowadzenie Wcieków komunalnych – do kanalizacji 

sanitarnej układu miejskiego na warunkach gestora 

sieci,

3) odprowadzenie wód opadowych – w obrCbie własnej 

działki,

4) energetyka – z istniej>cej sieci energetycznej juc 
zrealizowanego i wydzielonej stacji trafo oznaczonej 

symbolem EE na warunkach gestora sieci,

5) zaopatrzenie w ciepło – z indywidualnego aródła cie-

pła,

6) usuwanie odpadów komunalnych – na wysypisko 

komunalne, wymagana selekcja i wywóz przez fi rmC 

specjalistyczn> do miejsc wskazanych przez gminC,

11. Ustalenia dotycz>ce obszarów rehabilitacji istniej>cej 

zabudowy i infrastruktury technicznej:

 1) nie dotyczy

12. Stawka procentowa słuc>ca naliczaniu opłaty, o której 

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

rowaniu przestrzennym (tzw. opłaty planistycznej)

1) Ustala siC stawkC procentow> słuc>ca naliczaniu opła-

ty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym dla całego terenu 

PU w wysokoWci – 0%

Ustalenia dla terenu – Ls

1. Przeznaczenie terenu: tereny lasów

1) Zasady kształtowania zasobu zieleni:

a) obowi>zuje zachowanie i pielCgnacja istniej>cego 

wartoWciowego drzewostanu,

b) zakaz jakiejkolwiek zabudowy kubaturowej na terenie 

leWnym

Ustalenia dla terenu – EE

1. Przeznaczenie terenu: tereny urz>dzeM elektroenergetycz-

nych, istniej>ca wydzielona stacja trafo.

Rozdział 3
Przepisy koMcowe

§ 7

  Zobowi>zuje siC Burmistrza Miasta i Gminy Gniew do:

1. Niezwłocznego przekazania niniejszej uchwały Wojewodzie 

Pomorskiemu w celu ogłoszenia jej w Dzienniku UrzCdo-

wym Województwa Pomorskiego wraz z dokumentacj> 

planistyczn> w celu oceny zgodnoWci z prawem.

2. Umieszczenia odpisu niniejszej uchwały na okres 14 dni 

na tablicy ogłoszeM UrzCdu Miasta Gminy w Gniewie.

3. Umocliwienia zainteresowanym osobom wgl>du do 

przedmiotowego planu oraz otrzymywania z nich wypisów 

i wyrysów.

4. Wprowadzenia do rejestru planów miejscowych.

5. Przekazania StaroWcie Tczewskiemu kopie uchwalonego 

miejscowego planu

6. Publikacji przedmiotowej uchwały na stronie internetowej 

Miasta i Gminy Gniew.

§ 8

  Uchwała wchodzi w cycie po upływie 30 dni od dnia jej 

ogłoszenia w Dzienniku UrzCdowym Województwa Pomor-

skiego.

 Przewodnicz>cy

Rady Miejskiej w Gniewinie

Janusz KarzyĔski
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Zał>cznik Nr 1

do Uchwały Nr XXVIII/259/08

Rady Miejskiej w Gniewie

z dnia 30 grudnia 2008 r.

Zał>cznik Nr 2

do Uchwały Nr XXVIII/259/08

Rady Miejskiej w Gniewie

z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego dla fragmentu miasta Gniew przy 

ulicy 7-go Marca obejmuj>cego działki geodezyjne nr 15/4, 

1/5, 115/4, 115/5, 115/7 i 115/8 arkusz mapy 25.

RozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Zgodnie z art. 17 ust. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 

2003 r. Nr 80, poz. 717, z póan. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy 

Gniew wyznaczył termin (od 18 listopada do 02 grudnia) w 

którym osoby fi zyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne 

nieposiadaj>ce osobowoWci prawnej mogły wnosić uwagi 

dotycz>ce projektu planu.

W wyznaczonym terminie nie wpłynCły cadne uwagi dotycz>ce 

projektu planu.

Zał>cznik Nr 3

do Uchwały Nr XXVIII/259/08

Rady Miejskiej w Gniewie

z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego dla fragmentu miasta Gniew przy 

ulicy 7-go Marca obejmuj>cego działki geodezyjne nr 15/4, 

1/5, 115/4, 115/5, 115/7 i 115/8 arkusz mapy 25.

RozstrzygniCcie o sposobie realizacji zapisanych w planie 

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalec> 

do zadaM własnych gminy oraz na zasadach ich fi nansowania, 

zgodnie z przepisami o fi nansach publicznych.

  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 póan. zm.), ar. 7 ust. 1, pkt 2 i 3 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. 

U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 111 ust. 2 pkt 1 

ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o fi nansach publicznych 

(Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 ze zm.) Rada Miejska 

w Gniewie ustala co nastCpuje:

1. W projekcie planu miejscowego nie ustala siC realizacji 

zadaM własnych z zakresu infrastruktury technicznej oraz 

dróg publicznych.

2. W sporz>dzonej dla potrzeb planu miejscowego prognozie 

skutków fi nansowych nie wystCpuj> koszty budowy infra-

struktury technicznej oraz dróg publicznych.


