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   Załącznik nr 2
   do uchwały nr VI/39/2011
   Rady Gminy Stężyca

     z dnia 31 marca 2011 r.

ROZTRZYGNIĘCIE W SPRAWIE UWAG

do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego dla fragmentu obrębu Klukowa Huta w 
gminie Stężyca określonego uchwałą nr XIV/141/2008 
Rady Gminy Stężyca z dnia 26 lutego 2008 r.;

Rada Gminy w Stężycy po zapoznaniu się z doku-
mentacją formalno-prawną dotyczącą uwag do projektu 
zmiany MPZP dla fragmentu obrębu Klukowa  Huta w 
gminie Stężyca określonego uchwałą nr XIV/141/2008 
RADY GMINY STĘŻYCA z dnia 26 lutego 2008r., rozstrzy-
ga co następuje:
1. Udokumentowano, że w czasie wyłożenia projektu 

zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego dla fragmentu obrębu Klukowa  Huta w 
gminie Stężyca określonego uchwałą nr XIV/141/2008 
Rady Gminy Stężyca z dnia 26 lutego 2008 r. oraz w 
terminie obligatoryjnym na  oczekiwanie na uwagi 
tj. 14 dni od ostatniego dnia wyłożenia projektu 
Planu do publicznego wglądu do Urzędu gminy w 
Stężycy nie wpłynął ani jeden  wniosek, który można 
zakwalifikować jako uwagi;

2. Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Tekst jed. Dz. 
U. Nr 80 poz 717 z 2003r. art. 11 pkt 11,12  oraz art. 
12 pkt 1. rozstrzygnięcie późniejszymi zmianami) 
rozstrzygnięcie o rozpatrzeniu uwag do miejscowego 
planu zagospodarowania  przestrzennego jest 
załącznikiem do uchwały o uchwaleniu zmiany 
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
dla fragmentu obrębu  Klukowa Huta w gminie Stężyca 
określonego uchwałą nr XIV/141/2008 Rady Gminy 
Stężyca z dnia 26 lutego 2008 r.;

   Załącznik nr 3
   do uchwały nr VI/39/2011
   Rady Gminy Stężyca

     z dnia 31 marca 2011 r.

ROZTRZYGNIĘCIE W SPRAWIE INWESTYCJI W ZAKRE-
SIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ 

DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY

do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego dla fragmentu obrębu Klukowa Huta w 
gminie Stężyca określonego uchwałą nr XIV/141/2008 
Rady Gminy Stężyca z dnia 26 lutego 2008 r.;

Rada Gminy w Stęzycy po zapoznaniu się z prognozą 
skutków ekonomicznych do projektu zmiany Miejsco-
wego Planu Zagospodarowania  Przestrzennego dla 
fragmentu obrębu Klukowa Huta w gminie Stężyca 
określonego uchwałą Uchwała nr XIV/141/2008 Rady 
Gminy Stężyca z dnia 26  lutego 2008 r., rozstrzyga co 
następuje:
1. Na terenie zmiany planu nie znajdują się drogi i 

przestrzenie publiczne, które są własnością gminy 
lub powinny zostać przejęte na własność gminy  jako 
tereny publiczne;

2. Gmina nie ponosi skutków ekonomicznych z tytułu 
wykupu i uzbrojenia terenu;

3. Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Tekst jed. Dz. U. Nr 
80 poz 717 z 2003r. art. 20.1)  rozstrzygnięcie w sprawie 
sposobu realizacji, zapisanych w planie inwestycji z 
zakresu infrastruktury technicznej, jest załącznikiem 
do uchwały o  uchwaleniu zmiany Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego dla fragmentu 
obrębu Klukowa Huta w gminie Stężyca określonego 
uchwałą  nr XIV/141/2008 Rady Gminy Stężyca z dnia 
26 lutego 2008 r.;
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 UCHWAŁA Nr VI/37/2011
Rady Gminy Stężyca

 z dnia 31 marca 2011 r.

 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Piersz-
czewo, w gminie Stężyca.

Na podstawie art. 18, ust 2 pkt 5 z ustawy z dnia 8 
marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. 
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, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r., Nr 181, poz. 1337, 
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173,  poz. 
1218, z 2008r. Nr 180 poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458, z 
2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157 poz. 1241, z 2010r. Nr 28, 
poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i  Nr 106 poz. 675 oraz z 
2011r. Nr 21, poz. 113) oraz art. 14 ust. 8, art. 15, art. 16 
ust. 1, art. 20 ust. 1 iart. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003 
r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 
U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 
1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087,  z 2006 
r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 
880, z 2008r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220 
poz. 1413 oraz z  2010r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, 
Nr 106 poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 

149, poz. 996 i Nr 155, poz. 1043) Rada Gminy  Stężyca, 
po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami Studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenne-
go gminy Stężyca uchwala, co  następuje:

§ 1

1. Zgodnie z uchwałą nr V/45/2007, z dnia 20 marca 
2007r. Rady Gminy Stężyca o przystąpieniu do 
sporządzania miejscowego planu  zagospodarowania 
przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Pierszczewo 
w gminie Stężyca - uchwala się Miejscowy Plan 
Zagospodarowania  Przestrzennego dla części 
obrębu geodezyjnego Pierszczewo w gminie Stężyca, 
obejmujący obszar o powierzchni ok. 340 ha, o 
granicach  wyznaczonych zgodnie z załącznikiem nr 
1 do uchwały;

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
składa się z:
1) Części tekstowej – ustaleń planu;
2) Części graficznej:
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- rysunek planu dla części obrębu Pierszczewo z 
podziałem na strefy stanowiący załącznik nr 1 do 
uchwały rysunku planu w skali 1:5000;

- rysunek planu w skali 1:1000 dla wsi Pierszczewo - 
stanowiący załącznik nr 2;

- rysunki planu w skali 1:1000 dla pozostałych obsza-
rów zabudowanych w granicach opracowania w 
tym zagrody rolnicze - stanowiących  załączniki nr 
3, 4,5, 6,7,8;

3) Rozstrzygnięcia dotyczącego złożonych uwag – 
załącznik tekstowy nr 9;

4) Rozstrzygnięcia dotyczącego infrastruktury objętych 
zadaniami własnymi – załącznik tekstowy nr 10;

§ 2

1. Ustala się podział obszaru objętego planem na 5 
podstawowych stref funkcjonalnych rozgraniczonych 
liniami rozgraniczającymi, oznaczonych  symbolami 
(1. do 5.):
1) Strefa 1. - Strefa leśna;
2) Strefa 2.– Strefa rolna;
3) Strefa 3. – Strefa zwartej zabudowy;
4) Strefa 4. – Strefa rekreacyjna;
5) Strefa 5. – Linowe tereny obsługi komunikacji i 

infrastruktury;
2. Dopuszczono w każdej ze stref, podział na mniejsze 

obszary: tereny urbanistyczne lub jednostki 
urbanistyczne, rozgraniczone liniami  rozgraniczającymi 
i oznaczone odpowiednimi symbolami cyfrowymi, w 
których pierwsza cyfra oznacza numer strefy, druga 
– numer terenu  urbanistycznego, natomiast trzecia - 
numer jednostki urbanistycznej;

3. Teren urbanistyczny lub jednostkę urbanistyczną 
s t a n o w i ą  o b s z a r y  w y d z i e l o n e  l i n i a m i 
rozgraniczającymi, w obrębie, których obowiązują te 
same  zasady zagospodarowania pod określoną grupę 
funkcji, oznaczoną literami i cyframi;

4. Na całym obszarze planu wydzielono tereny pod 
drogi dzieląc je na: publiczne (pierwszy symbol - KD) 
i wewnętrzne - symbol KDW oraz przypisując  im 
odrębne dla poszczególnych rodzajów dróg numery;

5. Oznaczenia użyte w tekście i  na załączniku 
graficznym:
1) ZL - tereny leśne;
2) Zn - tereny zieleni naturalnej jako biologicznie 

czynnew tym nieużytki, tereny rolne, łąki, tereny 
podmokłe, zakrzaczenia, możliwe jest  zagospoda-
rowanie części terenu w postaci zbiornika reten-
cyjnego i innych urządzeń infrastruktury;

3) ZN - tereny zieleni objętej formami ochrony przy-
rodyzgodnie z przepisami szczegółowymi (rezer-
waty przyrody, użytki ekologiczne);

4) Ws - tereny wód powierzchniowych, stojących 
lub płynących: jeziora, oczka wodne, cieki, rowy 
melioracyjne;

5) R - tereny produkcji rolnej;
6) RM - tereny zabudowy zagrodowej;
7) MN - tereny zabudowy mieszkaniowej, jednoro-

dzinnej, wolnostojącej;
8) MR - tereny zabudowy rekreacyjnej, wolnostoją-

cej;
9) U/MN - tereny usług o szerokim zakresie w tym 

usługi gastronomii i handlu, usługi związane 
z obsługą ruchu turystycznego i tranzytowego  
oraz usługi związane z obsługą mieszkańców oraz 
zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca;

10) U - tereny usług o szerokim zakresie w tym obsłu-
gi ruchu turystycznego i obsługi mieszkańców, 
usługi użyteczności publicznej;

11) UT, MR - tereny usług obsługi turystyki i rekreacji 
w tym pensjonaty, ośrodki wypoczynkowe, SPA, 
stanice wodne itp. oraz zespoły  apartamentowe, 
pola kampingowe i namiotowe z dopuszczeniem 
wprowadzenia zabudowy rekreacyjnej indywidu-
alnej;

12) W - obszary obsługi infrastruktury technicznej – 
woda;

13) KD - tereny dróg publicznych;
14) KDW - tereny dróg wewnętrznych;

6. Uściślenie warunków zagospodarowania oraz 
określenie dopuszczalnego sposobu kształtowania 
zabudowy dla poszczególnych wydzielonych stref i  
obszarów zawarte zostały w § 4;

7. Wyjaśnienie pojęć:
1) budynek główny– budynek o dominującej formie 

i funkcji znajdujący się zwykle od frontu działki;
2) budynek pomocniczy– budynek, w którym znajdu-

ją się funkcje uzupełniające lub budynek gospo-
darczy, garażowy;

3) funkcja podstawowa– funkcja zajmująca co 
najmniej 60% łącznej powierzchni użytkowej 
wszystkich budynków znajdujących się na danej  
nieruchomości;

4) funkcja uzupełniająca- należy przez to rozumieć 
inne rodzaje przeznaczenia niż podstawowe, które 
uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie  pod-
stawowe. Łączna powierzchnia użytkowa budyn-
ków związana z przeznaczeniem uzupełniającym 
nie może przekraczać 40% powierzchni użytkowej  
wszystkich budynków na danej nieruchomości;

5) funkcja tymczasowa– funkcja, którą można wpro-
wadzić na teren do czasu realizacji funkcji obowią-
zujących. Funkcja tymczasowa nie dotyczy  funkcji 
istniejących na danym terenie przed wprowadze-
niem ustaleń planu;

6) powierzchnia zabudowy - stosunek (w procen-
tach), powierzchni zabudowy wszystkich budyn-
ków zlokalizowanych na działce, do powierzchni  
działki budowlanej;

7) powierzchnia utwardzona– trwałe utwardzenia 
terenu w postaci placów, parkingów, dojazdów i 
ścieżek itp. przedstawionych w procentach w  sto-
sunku do powierzchni całej działki budowlanej;

8) obowiązująca linia zabudowy– oznacza koniecz-
ność zlokalizowania minimum 70% frontu budyn-
ku w tej linii, z możliwością cofnięcia  pozostałej 
części pierzei, przy czym nie dotyczy to takich ele-
mentów budynku jak: balkon, okap, wykusze;

9) nieprzekraczalna linia zabudowy– oznacza maksy-
malne lecz nie obowiązujące ustawienie budynku 
z możliwością wycofania budynku w głąb  działki; 
nieprzekraczalna linia zabudowy nie dotyczy takich 
elementów budynku jak: balkon, okap, wykusze;

10) przestrzeń publiczna- teren wyznaczony ustalenia-
mi planu, przewidziany do realizacji celów publicz-
nych, ogólnodostępny;

11) strefa– wydzielony obszar którego wyróżniają-
cą cechą są obostrzenia wynikające z przepisów 
szczególnych lub warunki dotyczące funkcji lub  
zabudowy np. strefa centrum zabudowy, strefa 
zabudowy rozproszonej itp. Strefa podzielona 
jest na mniejsze jednostki, odpowiednio ponu-
merowane,  gdzie pierwsza cyfra oznacza numer 
strefy, druga numer terenu urbanistycznego, trze-
cia numer jednostki urbanistycznej;

12) teren urbanistyczny–teren o czytelnej funkcji pod-
stawowej, który jest podzielony na mniejsze jed-
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nostki urbanistyczne;
13) jednostka urbanistyczna– najmniejszy wydzielony 

obszar o jednorodnej funkcji i sposobie zagospo-
darowania terenu dla którego obowiązują  takie 
same nakazy i zakazy, opisany tym samym nume-
rem gdzie ostatnia liczba oznacza numer jednostki 
urbanistycznej;

14) wysokość zabudowy– zgodnie z obowiązującymi 
przepisami – nie dotyczy masztów i urządzeń tele-
komunikacji;

8. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu, 
tzn. na załącznikach od nr 1 do 8, są obowiązujące:
1) Dla załącznika nr 1:

a) granice obszaru opracowania planu;
b) granice stref;
c) granice obszarów chronionych;
d) linie rozgraniczające tereny o różnym przezna-

czeniu i różnych zasadach zagospodarowania;
e) oznaczenia przeznaczenia terenów urbanistycz-

nych;
f) linie zabudowy;
g) strefy zakazu zabudowy wyłączając urządzenia 

telekomunikacji opisane w § 3 pkt 4. ppkt 6);
2) Dla załączników od nr 2 do nr 8:

a) granice terenów o różnym sposobie użytkowa-
nia;

b) linie rozgraniczające tereny o różnym przezna-
czeniu i różnych zasadach zagospodarowania;

c) oznaczenia przeznaczenia terenów urbanistycz-
nych;

d) linie zabudowy;
e) strefy zakazu zabudowy wyłączając urządzenia 

telekomunikacji opisane w § 3 pkt 4. ppkt 6);

§ 3

USTALENIA OGÓLNE

1. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA KULTUROWEGO:
1) Wskazuje się, że na terenach objętych planem ist-

nieją budynki o historycznych wartościach architek-
tonicznych (zaznaczone na załącznikach  graficznych 
nr 2), które należy poddać rewaloryzacji, prowadząc 
w nich remonty kapitalne lub doraźne, z posza-
nowaniem historycznej formy  architektonicznej, 
skali, wystroju elewacji, w tym stolarki okiennej i 
drzwiowej, w uzgodnieniu z właściwym terenowo 
Konserwatorem Zabytków;

2) Dla budynków objętych ochroną, rozbiórki budyn-
ków o wartościach historycznych możliwe jest w 
sytuacjach szczególnie uzasadnionych ich  stanem 
zachowania, stwarzającym zagrożenie dla życia lub 
mienia ludzkiego, potwierdzonym opinią o stanie 
zachowania, wykonaną przez osoby  posiadające 
stosowne uprawnienia do wykonywania takich 
opinii oraz po wykonaniu inwentaryzacji architek-
tonicznej dopuszczonego do rozbiórki obiektu  w 
uzgodnieniu z właściwym terenowo Konserwato-
rem Zabytków;

3) Wszelkie inwestycje dotyczące obiektów zaznaczo-
nych na załącznikach graficznych jako o wysokich 
walorach historycznych wymagają  uzgodnienia z 
właściwym Konserwatorem Zabytków.

4) Dla obszaru wsi Pierszczewo ustala się strefę 
ochronę układu ruralistycznego, dla której ustala 
się następujące zasady:
a) wskazuje się, że należy doprowadzić do rewa-

loryzacji terenów objętych ochroną, powodu-
jąc usunięcie elementów szpecących poprzez  
likwidację obcych historycznemu charakterowi 

zagospodarowania form zabudowy lub też prze-
kształcenia tej zabudowy, zgodne z historycznym  
charakterem zabudowy wsi;

b) wskazuje się, że na terenach objętych ochroną 
należy dążyć do uzupełniania brakującej zabudo-
wy w miejscach jej historycznego  występowa-
nia, z zachowaniem historycznych linii zabudowy, 
skali, gabarytów, usytuowania i formy dachu, 
kształtowanych w nawiązaniu do przekazów  
historycznych, a w przypadku ich braku w opar-
ciu o analogie; nadto w zabudowie tej należy w 
sposób harmonijny łączyć tradycję ze współcze-
snością;

c) wskazuje się, że na terenach objętych ochroną 
budynki o historycznych wartościach architek-
tonicznych należy poddać rewaloryzacji,  prowa-
dząc w nich remonty kapitalne lub doraźne, z 
poszanowaniem historycznej formy architekto-
nicznej, skali, wystroju elewacji, w tym stolarki 
okiennej  i drzwiowej;

d) na terenach objętych ochroną rozbiórki budyn-
ków o wartościach historycznych możliwe są 
w sytuacjach szczególnie uzasadnionych ich  
stanem zachowania, stwarzającym zagrożenie 
dla życia lub mienia ludzkiego, potwierdzonym 
opinią o stanie zachowania, wykonaną przez 
osoby  posiadające stosowne uprawnienia do 
wykonywania takich opinii oraz po wykonaniu 
inwentaryzacji architektonicznej dopuszczonego 
do rozbiórki  obiektu;

e) zakłada się projektowanie nowej zabudowy o 
dobrym standardzie materiałowym i techno-
logicznym, przy użyciu tradycyjnych metod i  
materiałów; ustala się zakaz lokalizacji obiektów 
budowlanych według dokumentacji typowej i 
powtarzalnej;

f) wszelkie inwestycje w obszarze strefy ochrony 
konserwatorskiej zespołu ruralistycznego wsi 
Pierszczewo jak również dotyczące obiektów  
zaznaczonych na załącznikach graficznych jako 
o wysokich walorach historycznych wymagają 
uzgodnienia z właściwym Konserwatorem Zabyt-
ków;

5) Na obszarze planu zlokalizowanych zostało 7 stref 
ochrony archeologicznej w tym 2 cmentarzyska 
kurhanowe i 2 cmentarzyska płaskie  wpisane 
do rejestru zabytków decyzjami nr 232/Archeol z 
dnia 6.12.1972r. i 410/Archeol z dnia 15.05.1986r. 
(cmentarzysko płaskie z wczesnej epoki  żelaza). Dla 
obiektów archeologicznych i ich stref ochrony obo-
wiązuje wymóg uzyskania opinii Muzeum Arche-
ologicznego w Gdańsku. W strefie, dla  wszystkich 
inwestycji w niej lokalizowanych, obowiązuje zakaz 
jakichkolwiek prac ziemnych i inwestycyjnych bez 
zgody Wojewódzkiego Konserwatora  Zabytków w 
Gdańsku, który każdorazowo określi inwestorowi, 
w wydanym pozwoleniu zakres niezbędnych do 
wykonania badań ratowniczych  wyprzedzających 
proces zainwestowania terenu;
a) celem ochrony jest udokumentowanie reliktów 

osadnictwa pradziejowego, wczesnośrednio-
wiecznego, średniowiecznego oraz nowożytne-
go  poprzez przeprowadzenie archeologicznych 
badań ratowniczych wyprzedzających proces 
zainwestowania terenu przed zmianą funkcji i 
sposobu  użytkowania gruntów w miejscowych 
planach zagospodarowania przestrzennego;

b) stanowiska archeologiczne o własnej formie 
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krajobrazowej – podlegają one trwałej ochronie 
i bezwzględnemu zachowaniu, a tym samym  
tereny przez nie zajmowane są wyłączone z pod 
jakiegokolwiek zagospodarowania (np. parcela-
cja, zabudowa itp.);

6) Na obszarze planu znajdują się małe elementy 
sakralne (kapliczki i krzyże przydrożne), które należy 
zachować i poddawać sukcesywnej  rewaloryza-
cji;

2. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO 
I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
1) Cały obszar leży w granicach Kaszubskiego Parku 

Krajobrazowego (zgodnie z załącznikiem graficz-
nym nr 1);

2) Na terenie Kaszubskiego Parku Krajobrazowe-
go oraz jego otuliny obowiązują zakazy i nakazy 
ustalone w Rozporządzeniu Wojewody  Pomor-
skiego nr 54/06 z dnia 15 maja 2006 r. „W sprawie 
Kaszubskiego Parku Krajobrazowego” (Dz. U. Nr 58 
z dnia 16 czerwca 2006 r., poz. 1191)  oraz w Planie 
Ochrony Kaszubskiego Parku Krajobrazowego, w 
tym zakaz:
a) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształca-

jących rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac ziemnych 
z zabezpieczeniem przeciwsztormowym,  prze-
ciwpowodziowym lub przeciwuskokowym lub 
budową, odbudową, utrzymaniem, remontem 
lub naprawą urządzeń wodnych;

b) likwidowania, zasypywania i przekształcania 
zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów 
wodno-błotnych;

c) budowania nowych obiektów budowlanych w 
pasie szerokości 100m od linii brzegów, rzek i 
jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem  
obiektów służących turystyce wodnej, gospodar-
ce wodnej lub rybackiej z wyjątkiem:
- budowania nowych obiektów budowlanych w 

pasie szerokości 100m od linii brzegów, rzek 
i jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjąt-
kiem  obiektów służących turystyce wodnej, 
gospodarce wodnej lub rybackiej z wyjąt-
kiem;

- istniejących siedlisk rolniczych - gdzie możli-
we jest się uzupełnienie zabudowy o obiekty 
niezbędne do prowadzenia gospodarstwa 
rolnego,  pod warunkiem nie przekraczania 
dotychczasowej linii zabudowy od brzegów 
wód;

- istniejących ośrodków wypoczynkowych, 
dla których miejscowe plany zagospodaro-
wania przestrzennego utraciły moc z dniem 
1 stycznia  2004r. – gdzie możliwe jest się 
przebudowę i modernizację istniejącego 
zainwestowania w celu poprawy standardów 
ochrony Środowiska i walorów  estetyczno-
krajobrazowych, pod warunkiem nie zwięk-
szania powierzchni zabudowy, ilości miejsc 
pobytowych, a także nie przybliżania zabudo-
wy do  brzegów wód;

- niniejsze rozporządzenie nie narusza upraw-
nień nabytych na podstawie prawomocnych 
orzeczeń administracyjnych oraz ustaleń  
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego, obowiązujących w dniu wejścia 
w życie niniejszego postanowienia;

3) fragment obszaru opracowania (zgodnie z załącz-
nikiem graficznym nr 1) znajduje się w granicach 
Zespołu Przyrodniczo – Krajobrazowego:  Rynna 
Dąbrowsko – Ostrzycka, na terenie którego obo-
wiązują zakazy i nakazy ustalone w Planie Ochro-
ny Kaszubskiego Parku Krajobrazowego;

4) ochronie podlegają wszystkie zadrzewienia śród-
polne, oczka wodne i tereny podmokłe;

5) planowane zagospodarowanie terenu nie może 
trwale zmieniać stosunków wodnych na obszarze 
objętym planem i terenach przyległych;

6) wszystkie uciążliwości związane z prowadzoną 
działalnością gospodarczą muszą zawierać się w 
granicach własności nieruchomości;

7) na obszarze planu znajdują się tereny zagrożone 
osuwaniem się mas ziemnych – krawędzie wyso-
czyzn o dużych deniwelacjach terenu  (zgodnie z 
załącznikiem graficznym do uchwały):
a) ze względu na możliwość wystąpienia zagroże-

nia osuwaniem się mas ziemi w przypadku pro-
jektowania zabudowy na tych terenach należy  
wykonać badania geologiczne;

b) w przypadku stwierdzenia możliwości występo-
wania osuwania się mas ziemnych należy prze-
widzieć w projekcie środki techniczne przed ich  
osuwaniem;

8) na obszarze planu wyznaczono strefę ochrony 
ekspozycji: otwarć widokowych, ciągów wido-
kowych (zaznaczonych na załączniku graficznym  
nr 1 do uchwały) dla których ustala się:

a) wprowadza się zakaz zabudowy i zakaz wprowa-
dzania zadrzewień wyższych niż poziom wzroku 
obserwatora tj. wyższych niż 8,0 m;

b) zakaz wprowadzania ogrodzeń zasłaniających oś 
widokową;

c) należy uczytelnić miejsca widokowe i wykorzy-
stać jako atrakcję turystyczną z przygotowaniem 
właściwej informacji i obsługi turystycznej;

3. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU 
PRZESTRZENNEGO:
1) Podziały geodezyjne:

a) podziały geodezyjne zgodnie z zasadami zawar-
tymi w kartach dla poszczególnych terenów, nie 
dotyczy dodzieleń w celu polepszenia  zagospo-
darowania istniejących działek;

b) dopuszcza się istniejący podział geodezyjny, nie 
spełniający standardów wielkości działek prze-
widywanych uchwałą, zatwierdzony przed  wej-
ściem w życie planu miejscowego;

c) dopuszcza się w każdej strefie, terenie lub jed-
nostce urbanistycznej wydzielenie nowej działki 
niezbędnej pod przeprowadzenie infrastruktury  
technicznej oraz projektowanego układu komu-
nikacyjnego;

d) zasady podziału na nowe działki ustalono w zapi-
sach szczegółowych dla poszczególnych terenów 
i jednostek urbanistycznych;

2) Zasady dotyczące wymagań kształtowania prze-
strzeni publicznych:
a) dopuszcza się lokalizację kierunkowskazów 

informacyjnych i informatorów dotyczących roz-
mieszczenia w obszarze planu ważnych obiektów  
w pasach drogowych, po uprzednim uzyskaniu 
zgody zarządcy drogi;

b) w miejscach wyznaczonych na rysunku planu 
wskazuje się wytworzenie przestrzeni publicz-
nych wraz z zielenią urządzoną, małą architekturą 
i  miejscami postojowymi;

c) ogrodzenia od strony drogi należy ujednolicić co 
do wysokości i użycia materiału: preferowane 
ogrodzenia o wysokości 1,0 – 1,5 m,  dopusz-
czalne materiały tradycyjne tj. drewno, cegła, 
kamień, elementy kute, ewentualnie siatka pod-
sadzona żywopłotem;

d) zakaz stosowania w ogrodzeniach prefabrykowa-
nych elementów betonowych;

3) Obszary przeznaczone do rehabilitacji i jej zasady:
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Nie dotyczy;
4. USTALENIA DOTYCZĄCE INFRASTRUKTURY 

TECHNICZNEJ:
1) Zaopatrzenie w wodę:

a) na terenie wsi Pierszczewo istnieje czynne ujęcie 
wody które zaopatruje w wodę miejscowość 
Pierszczewo i okolice, adaptuje się je na  potrze-
by niniejszego planu wraz z istniejącą siecią 
wodociągową;

b) projektuje się nowe sieci wodociągowe zgodnie 
z koncepcją zaopatrzenia w wodę stanowiącą 
materiały do planu; podłączenia należy  wykonać 
na warunkach określonych przez zarządcę sieci, 
w liniach rozgraniczających dróg gminnych;

c) do czasu wybudowania sieci wodociągowych 
na terenach niezaiwestowanych dopuszcza się 
budowę indywidualnych ujęć wody na  nastę-
pujących warunkach:
- spełniające warunki zawarte w przepisach 

szczegółowych w tym prawa wodnego i geo-
logicznego;

- po wybudowaniu wodociągu należy przyłą-
czyć obiekty do sieci wodociągowej a indy-
widualne ujęcia wody zlikwidować;

- w przypadku wykonywania studni do 30 m 
głębokości, przed uzyskaniem pozwolenia na 
budowę obiektów należy przedłożyć opinię  
hydrologiczną o możliwości wykonania takiej 
studni;

d) możliwa jest lokalizacja infrastruktury wodocią-
gowej poza liniami rozgraniczającymi dróg, za 
zgodą właściciela gruntu;

e) podczas projektowania sieci należy przewidzieć 
zaopatrzenie w wodę w warunkach kryzysowych 
wg zasad zawartych w opracowaniu UG  Stężyca 
pt. Zasady funkcjonowania publicznych urządzeń 
zaopatrzenia w warunkach specjalnych dla gminy 
Stężyca”;

2) Zaopatrzenie w energię:
a) adaptuje się istniejącą sieć energetyczną NN i 

SN oraz istniejące transformatory sieci;
b) dla sieci średniego napięcia ustala się strefę 

ochronną o szerokości 15,0 m (po 7,5 m od osi 
słupa) dla budynków przeznaczonych na stały  
pobyt ludzi; docelowo należy przewidzieć prze-
budowę sieci w postaci kabla podziemnego – 
w tym wypadku przestają obowiązywać strefy 
ochronne;

c) w miarę możliwości nowe sieci należy lokalizo-
wać w liniach rozgraniczających dróg gminnych 
i prywatnych;

d) budowę nowych stacji transformatorowych 
należy przewidzieć w liniach rozgraniczają-
cych dróg publicznych lub wewnętrznych lub w 
ramach  terenów zieleni urządzonej;

e) możliwa jest lokalizacja infrastruktury poza linia-
mi rozgraniczającymi dróg, za zgodą właściciela 
nieruchomości, przez którą sieć ma  przebie-
gać;

3) Gospodarka odpadami stałymi:
a) odpady stałe z terenu opracowania muszą być 

wywożone na komunalne wysypisko śmieci, 
na warunkach ustalonych przez zarządzającego  
wysypiskiem;

b) odpady z gospodarstw domowych winny być po 
segregacji w granicach własności terenu, wywo-
żone przez specjalistyczne przedsiębiorstwo;

4) Odprowadzenie ścieków:
a) na terenie wsi Pierszczewo nie istnieje kanaliza-

cja zbiorcza odprowadzająca ścieki do oczysz-
czalni;

b) dla terenu opracowania należy przewidzieć 
docelowo zbiorczą sieć kanalizacji sanitarnej, 
poprowadzoną w miarę możliwości w liniach  
rozgraniczających dróg lub terenach do tego 
przewidzianych;

c) nowe tereny budowlane będą zaopatrzone w 
sieci kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędnymi 
urządzeniami technicznymi na drodze inwe-
stycji  publiczno-prywatnej zgodnie z uchwałą 
Rady Gminy Stężyca w sprawie przyjęcia zasad 
realizacji lokalnych inicjatyw inwestycyjnych w 
Gminie Stężyca;

d) możliwa jest lokalizacja infrastruktury poza linia-
mi rozgraniczającymi dróg, za zgodą właściciela 
nieruchomości przez którą sieć ma  przebiegać;

e) do czasu wybudowania zbiorczej sieci kanali-
zacyjnej dopuszcza się odprowadzenie ścieków 
do bezodpływowych, szczelnych zbiorników,  
okresowo opróżnianych przez specjalistyczne 
przedsiębiorstwo. W momencie wybudowania 
kanalizacji zbiorczej, zbiorniki należy bezwzględ-
nie  zlikwidować, a obiekty podłączyć do kanali-
zacji;

f) dopuszcza się poza zwartą zabudową wsi, na 
terenie zagród rolniczych, lokalizację przydo-
mowych oczyszczalni ścieków;

g) dla ścieków technologicznych przy podłączeniu 
do zbiorczej kanalizacji sanitarnej, ścieki należy 
podczyszczać na terenie nieruchomości do  
wymagań odpowiadających oczyszczalni ście-
ków; należy przewidzieć na terenie nieruchomo-
ści punkt kontroli ścieków;

h) warunki podłączenia do sieci określa zarządca 
sieci;

i) możliwe jest wykorzystanie rozwiązań indywi-
dualnych opartych na minioczyszczalniach bio-
logicznych dla obszarów zabudowy rozproszonej  
gdzie nie przewiduje się prowadzenia kanalizacji 
zbiorczej;

j) wody opadowe z dróg, parkingów i placów 
nawrotowych, po odpowiednim podczyszcze-
niu powinny być odprowadzane docelowo do 
lokalnej  kanalizacji deszczowej zlokalizowanej 
w liniach rozgraniczającej dróg publicznych lub 
wewnętrznych, lub zagospodarowane w grani-
cach opracowania  planu w ramach terenów do 
tych celów przeznaczonych;

k) wody opadowe na prywatnych nieruchomo-
ściach muszą być zagospodarowane w granicach 
własności gruntu;

5) Zaopatrzenie w gaz i ciepło:
a) dopuszcza się zaopatrzenie terenu w gaz ziemny 

przeprowadzony w liniach rozgraniczających 
dróg lub w pasach technicznych;

b) dopuszcza się indywidualne lub zbiorcze syste-
my ogrzewania oparte na paliwach niskoemisyj-
nych zgodnie z obowiązującymi przepisami;

6) Zaopatrzenie w inne media:
a) adaptuje się istniejącą sieć telekomunikacyjną 

na potrzeby planu i dopuszcza się jej rozbudo-
wę w postaci kabla podziemnego na warunkach  
określonych przez zarządcę sieci;

b) dopuszcza się przebudowę i rozbudowę istnie-
jących linii napowietrznych oraz ich wymianę na 
sieć kablową;

c) adaptuje się sieć telewizji kablowej i dopuszcza 
się jej rozbudowę na warunkach określonych 
przez zarządzającego siecią;

d) na całym obszarze planu dopuszcza się loka-
lizację inwestycji celu publicznego z zakresu 
łączności publicznej w rozumieniu przepisów  
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odrębnych, w tym w szczególności stacje bazowe 
telefonii komórkowej, nie dotyczą tych inwestycji 
zakazy i nakazy wprowadzone zapisami planu;

7) Układ komunikacyjny:
a) do nadrzędnego układu drogowego zaliczo-

no drogę powiatową, wszelkie inwestycje (tj. 
budowa nowych obiektów w bezpośrednim  
sąsiedztwie dróg wymagających zjazdów, 
budowa infrastruktury w tym nawierzchni chod-
ników i ścieżek rowerowych, nowych podłączeń 
do dróg układu  nadrzędnego) muszą być uzgod-
nione z odpowiednim zarządcą drogi;

b) układ podstawowy stanowią drogi gminne; 
budowa nowych zjazdów, urządzeń infrastruk-
tury, nawierzchni itp. na warunkach ustalonych 
przez  zarządcę drogi;

c) poszerzenie istniejących dróg gminnych powin-
no następować w miarę możliwości równomier-
nie po obydwóch stronach drogi (w tej samej  
odległości od osi drogi), dopuszcza się zmianę 
poszerzenia i przesunięcie na jedną stronę w 
przypadku istniejącego zainwestowania;

d) dopuszcza się zachowanie istniejących szero-
kości dróg w obszarach zabudowanych oraz w 
terenach leśnych;

e) stan prawny dróg wewnętrznych, wydzielanych 
na terenie planu, powinien zapewniać możliwość 
obsługi komunikacyjnej wszystkich terenów  do 
nich przyległych;

f) w liniach rozgraniczających ulic należy przewi-
dzieć lokalizację hydrantów przeciwpożarowych 
w terenach zabudowanych wsi i terenach  zabu-
dowy rekreacyjnej;

g) dopuszcza się wydzielenie dróg wewnętrznych; 
stan prawny dróg wewnętrznych o minimalnej 
szerokości 6,0 i 8,0m w liniach  rozgraniczają-
cych, wydzielanych na terenie planu, powinien 
zapewniać możliwość obsługi komunikacyjnej 
wszystkich terenów do nich przyległych;

h) adaptuje się istniejące drogi, nie spełniające 
wymaganych przepisów, na potrzeby planu;

i) na obszarze całego planu dopuszcza się wpro-
wadzenie ścieżek rowerowych, zaleca się pro-
jektowanie ich w liniach rozgraniczających  
istniejących dróg za zgodą zarządcy drogi; w 
razie konieczności dopuszcza się przeprowadze-
nie ścieżek po innych terenach w obrębie planu 
za zgodą  właściciela gruntu;
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§ 5

 Zobowiązuje się Wójta do:
1) przedstawienia niniejszej uchwały wraz z załącznikami 

oraz dokumentację planistyczną Wojewódzie 
Pomorskiemu celem oceny ich  zgodności z przepisami 
prawnymi,

2) opublikowania uchwały na stronie internetowej 
gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie30 dni od ogło-
szenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomor-
skiego, za wyjątkiem § 5 pkt 1, który  wchodzi w życie z 
dniem podjęcia uchwały;

 Przewodniczący 
Rady Gminy Stężyca

Stefan Literski
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Załącznik nr 1
do uchwały nr VI/37/2011
Rady Gminy Stężyca

  z dnia 31 marca 2011 r.
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Załącznik nr 2
do uchwały nr VI/37/2011
Rady Gminy Stężyca

  z dnia 31 marca 2011 r.
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Załącznik nr 3
do uchwały nr VI/37/2011
Rady Gminy Stężyca

  z dnia 31 marca 2011 r.



Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 83 — 9234 — Poz. 1763

Załącznik nr 4
do uchwały nr VI/37/2011
Rady Gminy Stężyca

  z dnia 31 marca 2011 r.



Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 83 — 9235 — Poz. 1763

Załącznik nr 5
do uchwały nr VI/37/2011
Rady Gminy Stężyca

  z dnia 31 marca 2011 r.



Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 83 — 9236 — Poz. 1763

Załącznik nr 6
do uchwały nr VI/37/2011
Rady Gminy Stężyca

  z dnia 31 marca 2011 r.



Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 83 — 9237 — Poz. 1763

Załącznik nr 7
do uchwały nr VI/37/2011
Rady Gminy Stężyca

  z dnia 31 marca 2011 r.



Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 83 — 9238 — Poz. 1763

Załącznik nr 8
do uchwały nr VI/37/2011
Rady Gminy Stężyca

  z dnia 31 marca 2011 r.



Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 83 — 9239 — Poz. 1763, 1764

   Załącznik nr 9
   do uchwały nr VI/37/2011
   Rady Gminy Stężyca

     z dnia 31 marca 2011 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE

o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu

1. Udokumentowano, że w czasie 3 wyłożeń projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla fragmentu obrębu Pierszczewo gmina  Stężyca do 
publicznego wglądu oraz w terminie obligatoryjnym 
na wniesienie uwag, tj. w okresie 14 dni od ostatniego 
dnia wyłożenia projektu planu do  publicznego wglądu, 
do Urzędu Gminy Stężyca wpłynęło 25 wniosków, 
które zakwalifikowano jako uwagi do w/w projektu 
planu, w tym 8 zostały  odrzucone w całości oraz 2 w 
części:
1) Wniosek Pana Józefa Gdańca, w części drugiej 

wniosku;
2) Wniosek Pana Andrzeja Jaroś;
3) Wniosek Pana Jana Węsierskiego, odrzucony w 

punkcie c);
4) Wniosek Pana Grzegorza Węsierskiego;
5) Wniosek Pana Ustowskiego Franciszka;
6) Wniosek Państwa Marceliny i Franciszka Grabow-

skich;
7) Wniosek Pani Krystyny Zalewskiej;
8) Wniosek Krystyny Zalewskiej;
9) Wniosek Mirosława Brzezińskiego;

2. Wnioski wpłynęły na piśmie w trakcie wyłożenia do 
publicznego wglądu i zakwalifikowane zostały jako 
uwagi do projektu Planu zgodnie z art. 17 pkt 11  i 12 
oraz art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym z dnia 23 marca 2003r.;

3. Rada Gminy Stężyca na wniosek Wójta Gminy 
postanawia odrzucić w całości uwagi nr 2, 4, 5, 6, 7, 
8, 9 oraz w części uwagi nr 1 i 3 opisane w  powyższej 
liście;

4. Integralną częścią rozstrzygnięcia jest załącznik, w 
którym znajduje się uzasadnienie rozstrzygnięcia 
wniosków;
 
   Załącznik nr 10
   do uchwały nr VI/37/2011
   Rady Gminy Stężyca

     z dnia 31 marca 2011 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE

o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do 

zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania

Rada Gminy Stężyca, po zapoznaniu się z prognozą 
skutków ekonomicznych do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla  części obrębu 
Pierszczewo, na wniosek Wójta Gminy rozstrzyga, co 
następuje:
a) na obszarze opracowanego planu zostały wyznaczone 

drogi publiczne gminne oznaczone numerami: od 
5.2.1. KD-D do 5.2.9. KD-D;

b) Gmina ponosi zatem skutki ekonomiczne z tytułu 
przejęcia oraz polepszenia i modernizacji dróg;

c) Teren jest częściowo uzbrojony w instalację wodną 
i elektryczną biegnącą wzdłuż istniejących dróg. 
Na terenie obrębu Pierszczewo nie ma  kanalizacji 
sanitarnej;

d) Gmina poniesie koszty z tytułu modernizacji i 
rozbudowy sieci oraz budowy kanalizacji sanitarnej;
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Obwieszczenie
Komisarza Wyborczego w Gdańsku

 z dnia 27 czerwca 2011 r.

o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kolbudy przeprowadzonych w dniu 26 czerwca 2011 r.

Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 
1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów 
i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r.  Nr 176, poz. 
1190 i z 2011 r. Nr 34, poz. 172) Komisarz Wyborczy w 
Gdańsku podaje do publicznej wiadomości wyniki wybo-
rów uzupełniających do  Rady Gminy Kolbudy przepro-
wadzonych w dniu 26 czerwca 2011 r.

CZĘŚĆ I
Dane ogólne

1. Wybory zarządzono w 1 okręgu wyborczym.
2. Wybierano 1 radnego spośród 1 kandydata 

zgłoszonego na 1 liście kandydatów przez 1 komitet 
wyborczy.

3. Głosowania nie przeprowadzono w 1 okręgu 
wyborczym, tj. okręgu nr 4, w którym liczba 
zarejestrowanych kandydatów była mniejsza lub 
równa liczbie  mandatów w okręgu.

CZĘŚĆ II
Wyniki wyborów

Rozdział 1
Okręg wyborczy nr 4

1. Liczba wybieranych radnych wyniosła 1.
2. Wybory odbyły się.
3. Głosowania nie przeprowadzono.
4. Radnym został wybrany:

1) z listy nr 1 KWW PIOTRA LITWINA:
a) LITWIN Piotr;

5. W okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

Komisarz Wyborczy 
w Gdańsku

Irma Kul


