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 UCHWAŁA Nr VI/43/2011
Rady Gminy Szemud

 z dnia 30 marca 2011 r.

 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Szemud 
obejmującego część działki nr 27/8 w gm. Szemud.

  Na podstawie art. 20 ust. 1 w związku z art. 27 ustawy 
z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi 
zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst 
Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), 
na wniosek Wójta Gminy Szemud Rada Gminy Szemud 
uchwala, co następuje:

§ 1

  Po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami,,Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Szemud: uchwala się zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi 
Bedargowo, Bojano, Częstkowo, Dobrzewino, Donimierz, 
Głazica, Jeleńska Huta, Kamień, Kieleńska Huta, Kielno, 
Koleczkowo, Kowalewo, Leśno, Łebieńska Huta, Łebno, 
Przetoczyno, Rębiska, Szemud, Szemudzka Huta. Warz-
no, Zęblewo gmina Szemud. uchwalonego uchwałą Nr 
LVI/465/2006 Rady Gminy Szemud z dnia 25 października 
2006r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Pomorskiego nr 57 z dnia 8.03.2007r. poz 857 
dotyczy działki 27/8 położonej we wsi Szemud polegające 
na zmianie przeznaczenia części terenu oznaczonego w 
obowiązującym planie symbolem 19.220.KS,U pod tereny 
usług komunikacji, baz i składów oraz terenów produkcyj-
no-usługowych.

§ 2

1. Integralną częścią uchwały jest:
1) załącznik nr 1 do uchwały zawierający rysunek planu 

w skali 1:1 000;
2) załącznik nr 2 do uchwały zawierający rozstrzygnięcie 

w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu planu;
3) załącznik nr 3 do uchwały zawierający rozstrzygnięcie 

o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do 
zadań własnych gminy oraz zasadach ich inansowa-
nia, zgodnie z przepisami o inansach publicznych.

2. Rysunek planu, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały, 
zawiera następujące oznaczenia:
1) granica obszaru objętego opracowaniem miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzennego;
2) linie rozgraniczające teren o różnym przeznacze-

niu;
3) oznaczenie terenów, w tym: literowe oznaczenie 

podziału obszaru objętego planem na jednostki:
— U/KS/PU - tereny usług komunikacji, bazy i składy 

oraz tereny produkcyjno-usługowe
3. Ustala się następujące zasady zagospodarowania prze-

strzennego terenu objętego planem:
— wieś Szemud
— Nr dz: 27/8 część
— Powierzchnia: ca 2,0 ha
— Własność: prywatna

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY 
SZEMUD

SYMBOL TERENU: U/KS/PU OBR B: SZEMUD

1) PRZEZNACZENIE TERENU: 

U/KS/PU – TERENY US UG KOMUNIKACJI, BAZY I SK ADY oraz TERENY PRODUKCYJNO - 
US UGOWE. 

2) ZASADY KSZTA TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 

a) Nieprzekraczalne linie zabudowy – 40m od kraw dzie jezdni drogi wojewódzkiej 224, 
w s siedztwie projektowanego w z a Szemud, w ci gu drogi ekspresowej S-6. 
b) Wysoko  zabudowy* - max. 9,0 m dla budynków magazynowych i produkcyjnych oraz 12 m dla 
pozosta ych. 
c) Dachy strome dwuspadowe o po aciach symetrycznych, o k cie nachylenia 22-450, dopuszcza si
inne, w tym p askie.
d) Ustawienie budynków w stosunku do ulicy* (dla budynków us ugowych usytuowanych od strony 
ulicy): g ówna kalenica równoleg a do ulicy, dopuszcza si  inne. 
e) Wielko  pokrycia dzia ki zabudow * – max. 50 % powierzchni dzia ki. 
f) Powierzchnia biologicznie czynna* - min. 25 % powierzchni dzia ki. 
g) Dopuszcza si  lokalizacj  obiektów i sieci infrastruktury technicznej. 

3) ZASADY OCHRONY I KSZTA TOWANIA ADU PRZESTRZENNEGO 

Nie wyst puj .



Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 67 — 7706 — Poz. 1472

a) Dojazd od drogi publicznej z drogi wojewódzkiej Szemud – Wejherowo wymagane uzgodnienie 
z zarz dc  drogi. 
b) Przewidzie  wewn trzn  komunikacj  jako droga dojazdowa od strony pó nocnej z drogi 
projektowanej w s siedztwie zgodnie z obowi zuj cym miejscowym planie i dojazd od strony 
po udniowej z drogi lokalnej Szemud G azica
c) Wymagania parkingowe – w zale no ci od potrzeb 

9) ZASADY OBS UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 
Na zasadach lokalnych sieci. 
10) TYMCZASOWE ZAGOSPODAROWANIE, URZ DZANIE I U YTKOWANIE TERENU: 
Nie przewiduje si  zagospodarowania tymczasowego. 
11) STAWKA PROCENTOWA: 
a) 20% 
12) INFORMACJE I ZALECENIA: 
a) Zaleca si  urz dzenie zieleni o funkcjach estetycznych oraz zieleni o funkcjach izolacyjnych od 
strony drogi wojewódzkiej. 

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY 
SZEMUD

SYMBOL TERENU: U/KS/PU OBR B: SZEMUD

1) PRZEZNACZENIE TERENU: 

KDW – TERENY WEWN TRZNYCH DRÓG DOJAZDOWYCH.

2) ZASADY KSZTA TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 

Droga wewn trzna szeroko ci 10,0 m stanowi dojazd do terenów projektowanych, czy si  z drog
projektowan  uwzgl dnion  w obecnie obowi zuj cym planie miejscowym 

4) ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIA U NIERUCHOMO CI:

a) Dopuszcza si  podzia y nieruchomo ci wzd u  linii rozgraniczaj cychtereny. 
b) Minimalna powierzchnia wydzielanej dzia ki budowlanej* – 1500 m2. 
c) Szeroko  frontu wydzielanej dzia ki budowlanej*: minimalna – 30 m. 
d) K t po o enia granic dzia ek w stosunku do pasa drogowego – od 00 do 900. 

5) ZASADY OCHRONY RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 

a) Zakaz likwidacji zadrzewionych skarp ( nie dotyczy dróg, ulic i rowów), 
b) Na terenach podmok ych nie nale y zmienia  stosunków wodnych, nie dotyczy melioracji 
w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne, 
c) Na terenach przeznaczonych pod zabudow  linie telekomunikacyjne elektroenergetyczne niskiego 
i redniego napi cia nale y uk ada  doziemnie, 
d) Wody opadowe lub roztopowe uj te w systemy kanalizacyjne, pochodz ce z powierzchni 
zanieczyszczonych wymagaj  oczyszczenia, zgodnie z przepisami odr bnymi. 

6) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY 
WSPÓ CZESNEJ:

Nie wyst puj .
7) TERENY LUB OBIEKTY PODLEGAJ CE OCHRONIE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW ODR BNYCH:
Nie wyst puj .

8) ZASADY OBS UGI W ZAKRESIE KOMUNIKACJI 
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§ 4

  Traci moc część ustaleń miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego fragmentów wsi Bedargowo, 
Bojano, Częstkowo, Dobrzewino, Donimierz, Głazica, Je-
leńska Huta, Kamień, Kieleńska Huta, Kielno, Koleczkowo, 
Kowalewo, Leśno, Łebieńska Huta, Łebno, Przetoczyno, 
Rębiska, Szemud, Szemudzka Huta. Warzno, Zęblewo 
gmina Szemud. uchwalonego uchwałą Nr LVI/465/2006 
Rady Gminy Szemud z dnia 25 października 2006r.we 
fragmencie objętym granicami niniejszą zmianą planu.

§ 5

  Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni od ogło-
szenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomor-
skiego, za wyjątkiem § 4 ust. 1 i 2 które wchodzą w życie 
z dniem podjęcia uchwały.

Przewodniczący
Rady Gminy

Grzegorz Lasowski

§ 3

  Zobowiązuje się Wójta Gminy Szemud. Zobowiązuje 
się Wójta Gminy Szemud do:
1. Niezwłocznego przekazania niniejszej uchwały Woje-

wodzie Pomorskiemu w celu ogłoszenia jej w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Pomorskiego wraz  
z dokumentacją planistyczną w celu oceny zgodności 
z prawem.

2. Umieszczenia odpisu niniejszej uchwały na okres  
14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Szemud 
oraz publikacji niniejszej uchwały na stronie interne-
towej gminy.

3. Umożliwienia zainteresowanym osobom wglądu do 
przedmiotowego planu oraz otrzymywania z nich wy-
pisów i wyrysów.

4. Wprowadzenia do rejestru planów miejscowych,
5. Przekazania Staroście kopii uchwały o zmianach do 

miejscowego planu.
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Za cznik nr 2
do uchwa y nr VI/43/2011 
Rady Gminy Szemud 
z dnia 30 marca 2011 r. 

ROZSTRZYGNI CIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH 
 DO PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, FRAGMENTU WSI SZEMUD 

Rozstrzygni cie Wójta 
w sprawie rozpatrzenia 

uwagi 

Rozstrzygni cie Rady 
Gminy za cznik 
do uchwa y nr / /  

Lp.  Data  
 wp ywu
 uwagi  

Nazwisko 
i imi ,
 nazwa 
jednostki  
organizacyjnei  
i adres  
zg aszaj cego  
uwagi  

Tre
 uwagi  

Oznaczenie  
nierucho-
mo ci,  
której 
dotyczy  
uwaga

Ustalenia  
projektu planu 
dla  
nieruchomo ci, 
której dotyczy  
uwaga

uwaga
uwzgl -
dniona 

uwaga
nieuwzgl -
dniona 

uwaga
uw gl -
dniona 

uwaga
nieuwzgl -
dniona 

Uwagi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

                    

Załącznik nr 3
do uchwały nr VI/43/2011
Rady Gminy Szemud
z dnia 30 marca 2011 r.

w sprawie sposobu realizacji oraz zasad inansowania 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 
należą do zadań własnych gminy.

§ 1

  Przez budowę urządzeń infrastruktury technicznej rozu-
mie się zgodnie z art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000r. Nr 
46, poz. 543 z późn. zm.) budowę drogi oraz wybudowanie 
pod ziemią, na ziemi albo nad ziemią przewodów lub urzą-
dzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, 
elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych.

§ 2

  Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, w tym 
m.in. sprawy gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz 
sprawy wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, 
zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz 
stanowią, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 
marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 
142, poz. 1591 z późn. zm.), zadania własne gminy.

§ 3

  Sposób realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej należących do zadań własnych gminy, w tym: 
planowanie, wykonanie i eksploatacja, określają obowią-
zujące przepisy szczególne, w tym aktualnie:

1) Zgodnie z art. 18 ust. 1 i art. 7 ust. 4. ustawy z dnia 
10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 
54, poz. 348 z późn. zm.) do zadań własnych gminy 
w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło 
i paliwa gazowe należy:

— planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, 
energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze 
gminy;

— planowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg 
znajdujących się na terenie gminy;

— inansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg, znaj-
dujących się na terenie gminy.

  Przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się prze-
syłaniem i dystrybucją energii elektrycznej, paliw 
gazowych lub ciepła są obowiązane zapewniać rea-
lizację i inansowanie budowy i rozbudowy sieci.

2) Zgodnie z art. 3. ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z 
późn. zm.) zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbioro-
we odprowadzanie ścieków jest zadaniem własnym 
gminy.

§ 4

1. Finansowanie inwestycji, o których mowa w § 2 podlega 
przepisom szczególnym, w tym m.in.: ustawie z dnia 26 
listopada 1998 r. o inansach publicznych (Dz. U. z 2003 
r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.), ustawie z dnia 8 marca 
1990r. o samorządzie gminnym oraz ustawie z dnia 29 
stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. 
U. Nr 19 poz. z późn. 177 zm.).

2. Wydatki inwestycyjne inansowane z budżetu gminy (w 
tym inwestycje, których okres realizacji przekracza jeden 
rok budżetowy) ujmowane są w uchwale budżetowej 
Rady Gminy.

3. Zadania w zakresie realizacji inwestycji infrastruktu-
ralnych inansowane będą zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i zawartymi umowami, z budżetu gminy 
i ze źródeł zewnętrznych, tj. m.in.: ze środków włas-
nych przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, 
energetycznych, gazowniczych i telekomunikacyjnych, 
kredytów i pożyczek, funduszy unijnych i innych.

- Uwaga: nie wp yn y uwagi do wy o onego projektu zmiany planu miejscowego 


