
Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 76 — 8581 — Poz. 1611, 1612

1612

 UCHWAŁA Nr VIII/42/2011
Rady Gminy Stara Kiszewa
 z dnia 21 kwietnia 2011 r.

 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu Lipy.

  Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 
2003r. Nr 80, poz. 717, zm: z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, 
poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 
2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635 z 2007 r. Nr 127 
poz. 880, z 2008 Nr 199 poz. 1227, Nr 201 poz 1237 Nr220 
poz. 1413), art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym (tj. 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, Nr 
116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 
1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, 
poz. 1337 oraz z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, 
Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180 poz 1111, Nr 223 poz. 
1458, z 2009r. Nr 52 poz 420) Rada Gminy Stara Kiszewa
uchwala, co następuje:

§ 1

  Po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami „Studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Stara Kiszewa” uchwalonego Uchwałą Rady Gminy 
w Starej Kiszewie Nr XVIII/124/2004 z dnia 23 czerwca 2004 
roku uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego fragmentu obrębu Lipy zwaną dalej 
„planem”, obejmującą teren działki o nr ewidencyjnym 61 
położonej w obrębie geodezyjnym Lipy.

§ 2

  Wyjaśnienie pojęć użytych w niniejszym planie:
1) teren - obszar wydzielony liniami rozgraniczającymi 

o jednakowych zasadach zagospodarowania, którego 
przeznaczenie zostało określone w § 3 i odpowiedniej 
karcie terenu, przeznaczony także pod sieci i urządzenia 
sieciowe infrastruktury technicznej (w tym drogi) oraz 
zieleń urządzoną,

2) intensywność zabudowy - stosunek powierzchni całko-
witej wszystkich kondygnacji nadziemnych wszystkich 
budynków na działce do powierzchni działki.

3) powierzchnia całkowita budynku - suma powierzch-
ni wszystkich kondygnacji budynku lub ich części o 
wysokości ponad 1,90 m, zamkniętych i przekrytych 

ze wszystkich stron, z wyjątkiem nadbudówek ponad 
dachem, takich jak maszynownia dźwigu, centrala 
wentylacyjna, klimatyzacyjna lub kotłownia, mierzo-
nych po obrysie zewnętrznym budynku z włączeniem 
tynków i okładzin, na poziomie posadzki pomieszczeń. 
Do powierzchni całkowitej nie wlicza się przykładowo 
powierzchni loggii, balkonów, galerii, tarasów.

4) powierzchnia użytkowa budynku - powierzchnia cał-
kowita pomniejszona o powierzchnie zajęte przez: 
konstrukcję, instalacje oraz klatki schodowe, szyby 
windowe, wbudowane garaże i parkingi oraz pomiesz-
czenia nieużytkowe;

5) wysokość zabudowy - wysokość mierzona od najniż-
szej rzędnej rzutu pionowego obrysu ścian lub podpór 
najniższej kondygnacji nadziemnej na powierzchnię te-
renu (odwzorowaną na podkładzie mapowym rysunku 
planu) do najwyższej kalenicy dachu lub najwyższego 
punktu na pokryciu kubatury budynku albo attyki. Do 
wysokości zabudowy nie wlicza się urządzeń, instalacji 
i elementów technicznych, rekreacyjno-sportowych, 
reklamowych (o ile nie mają formy attyki), takich jak: 
anteny, maszty odgromnikowe, kominy, klimatyzatory, 
nadbudówki nad dachami (np. maszynownie dźwigów, 
centrale wentylacyjne, klimatyzacyjne, kotłownie), które 
postrzegane z poziomu podłogi parteru (z odległości od 
zabudowy nie mniejszych niż dwie i nie większych niż 
trzy jej wysokości) nie podwyższają optycznie zabudo-
wy swoją masą. Dopuszcza się mierzenie wysokości 
oddzielnie dla poszczególnych części budynków.

6) zabudowa zagrodowa - zespół budynków związanych 
z produkcją rolną, składający się z jednego budynku 
mieszkalnego jedno- lub dwumieszkaniowego i - co 
najmniej - jednego budynku inwentarskiego lub maga-
zynowego przeznaczonego do przechowywania płodów 
rolnych wyprodukowanych we własnym gospodar-
stwie.

7) dach stromy - dach, który spełnia równocześnie nastę-
pujące warunki:
a) połacie dachowe są nachylone do poziomu pod 

kątem większym niż 30o a w przypadku górnej po-
łaci dachu mansardowego – pod kątem większym  
niż 10o,
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b) powierzchnia lukarn przykrytych połaciami o 
mniejszym nachyleniu nie przekracza połowy całej 
powierzchni przykrytej dachem odwzorowanym na 
rzucie poziomym.

  8) maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy - li-
nia ograniczająca obszar, na którym dopuszcza się 
wznoszenie budynków oraz – określonych w ustale-
niach planu – budowli. Linia nie dotyczy: balkonów, 
wykuszy, loggii, gzymsów, okapów, podokienników, 
zadaszeń nad wejściami, ryzalitów, przedsionków, 
schodów zewnętrznych, pochylni, tarasów, części 
podziemnych obiektów budowlanych, o ile ustalenia 
planu nie stanowią inaczej.

  9) układ odwadniający - układ obejmujący szczelne, ot-
warte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej, 
cieki naturalne, kanały, rowy i drenaże,

10) zagospodarowanie tymczasowe - zagospodarowanie 
nowe, niezgodne z ustaleniami planu w zakresie prze-
znaczenia terenu lub określonych w nim warunków, 
standardów i parametrów, które po terminie na jaki 
zostało dopuszczone powinno ulec likwidacji. Obiekty 
tymczasowe zgodne z ustaleniami planu nie są zago-
spodarowaniem tymczasowym.

11) powierzchnia biologicznie czynna - teren biologicz-
nie czynny, w rozumieniu rozporządzenia w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie

§ 3

  Oznaczenia literowe dotyczące przeznaczenia terenów 
użyte w niniejszym planie:
  MR – tereny zabudowy zagrodowej produkcji w go-
spodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych z 
dopuszczeniem usług agroturystyki;

— dopuszcza się lokale (do 50m2 powierzchni sprze-
daży) do sprzedaży produktów własnego gospodar-
stwa

  U – tereny zabudowy usługowej komercyjne i publiczne, 
użyteczności publicznej (wymagające gruntu we władaniu 
podmiotu publicznego lub gestora funkcji publicznej), 
niechronione, np.: administracji publicznej, kultury, na-
uki, tereny zabudowy usługowej użyteczności publicznej 
chronione: np.: oświaty, ochrony zdrowia i pomocy spo-
łecznej

1) z wyłączeniem:
a) rzemiosła produkcyjnego,
b) stacji paliw,
c) warsztatów samochodowych blacharskich i lakier-

niczych,
d) stacji obsługi samochodów ciężarowych i auto-

busów,
2) z dopuszczeniem:

a) parkingów i garaży dla samochodów osobo-
wych,

b) rzemiosła usługowego,
  Na w/w terenach dopuszcza się realizację wszelkich 
form zawartych w terenach zieleni urządzonej – ZP.
  ZK – tereny zieleni ekologiczno-krajobrazowej np.: 
drobne, naturalne zbiorniki wodne i cieki wraz z zielenią, 
tereny podmokłe, naturalne zadrzewienia i zakrzewienia 
pełniące funkcje krajobrazowe
  ZP - tereny zieleni urządzonej, takie jak: parki, ogrody, 
zieleń towarzysząca obiektom budowlanym, zieleńce, 
arboreta, alpinaria, ogrody tematyczne, Dopuszcza się 
obiekty obsługujące użytkowników nie wymagające po-
zwolenia na budowę (mała architektura, boiska, urządzenia 
sportowe, stawy itp.)

  ZL – teren leśny
  R – teren upraw polowych

§ 4

  1. Ustalone w planie zasady podziału terenów na działki 
nie dotyczą wydzieleń geodezyjnych dla sieci i urzą-
dzeń sieciowych infrastruktury technicznej w tym dla 
układu komunikacyjnego.

  2. Na całym terenie objętym planem dopuszcza się lo-
kalizowanie sieci i urządzeń sieciowych infrastruktury 
technicznej (w tym dróg, ciągów pieszych i ścieżek 
rowerowych) oraz zieleni urządzonej.

  3. Dopuszcza się na terenie zabudowanym wydzielenie 
mniejszej działki niż przewiduje uchwała, na poprawę 
warunków mieszkaniowych, uregulowanie stanów 
prawnych lub na poszerzenie drogi, zgodnie z przepi-
sami szczególnymi.

  4. Obowiązuje zakaz wydzielania jako odrębnych działek, 
terenów pod budynkami po obrysie tych budynków, 
bez wydzielenia terenu przynależnego, niezbędnego 
do racjonalnego korzystania z budynku.

  5. Dopuszczalne zróżnicowanie wielkości poszczegól-
nych działek nie może przekroczyć 10% minimalnej 
wielkości powierzchni działki ustalonej w karcie terenu 
dla poszczególnych obszarów wydzielonych liniami 
rozgraniczającymi.

  6. Na terenie objętym planem nie ustala się granic te-
renów wymagających przeprowadzenia procedury 
scalania i wtórnego podziału nieruchomości.

  7. Wszelkie istniejące urządzenia i sieci infrastruktury 
inżynieryjnej kolidujące z projektowaną zabudową 
należy przebudować zgodnie z warunkami wydanymi 
przez gestora sieci.

  8. W nowych terenach zabudowy zaleca się stosowanie 
dachów dwuspadowych oraz lokalizowanie budynków 
kalenicą główną równolegle do drogi.

  9. Wody opadowe z powierzchni zanieczyszczonych 
przed odprowadzeniem do odbiornika powinny być 
podczyszczone w stopniu zapewniającym spełnienie 
wymagań określonych w obowiązujących przepi-
sach.

10. Na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Borów 
Tucholskich obowiązuje zakaz makroniwelacji, pod-
wyższania terenu i podcinania skarp.

11. Ustala się formę architektoniczną nawiązującą do stylu 
regionu Kaszub (dla nowej zabudowy). Poziom posa-
dowienia parteru od 0,5 do 0,6 m powyżej poziomu 
terenu przy głównym wejściu do budynku Elewacja 
z użyciem materiałów naturalnych: cegła, kamień na-
turalny, tynk, drewno. Pokrycie dachu: dachówka ce-
ramiczna, gont, trzcina i inne. Dopuszcza się pokrycie 
dachu bitumiczne lub blachodachówką. Kolorystyka 
elewacji w barwach naturalnych, pastelowych (paleta 
ziemna), kolorystyka dachów w kolorach zbliżonych do 
naturalnych dachówek ceramicznych z dopuszczeniem 
dachów graitowych.

12. Dopuszcza się zabudowę towarzyszącą nawiązującą 
charakterem i skalą do istniejącej zabudowy. Obiekty 
małej architektury (np. ogrodzenia) dostosowane ko-
lorystyką i materiałem do istniejącej zabudowy. Zakaz 
stosowania prefabrykowanych ogrodzeń betonowych, 
betonowo-gipsowych i gipsowych.

§ 5

  Ustala się podział obszaru objętego planem na 4 tereny. 
Ustalenia szczegółowe planu są następujące:



Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 76 — 8583 — Poz. 1612

KARTA TERENU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
FRAGMENTU OBR BU LIPY
1. NUMER 001 POWIERZCHNIA 1,02ha
2. FUNKCJA MR/U – tereny zabudowy zagrodowej i us ug
3. ZASADY OCHRONY I KSZTA TOWANIA ADU PRZESTRZENNEGO

Stosuje si  zasady okre lone w pkt. 4, 8
ZASADY KSZTA TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1) linie zabudowy:  maksymalne nieprzekraczalne w odleg o ci:  

- 10.0m od terenu zieleni ekologiczno – krajobrazowej - jak na 
rysunku planu  
- pozosta e zgodnie z przepisami budowlanymi i drogowymi  

2) wielko  powierzchni 
zabudowy w stosunku do 
powierzchni dzia ki:  

dla zabudowy zagrodowej: maksymalnie 20%  
dla us ug: maksymalnie 30%  

3) minimalny procent 
powierzchni biologicznie 
czynnej:  

50%

4) intensywno
zabudowy:  

dla zabudowy zagrodowej maksymalnie 0,3  
dla us ug maksymalnie 0,5  

5) wysoko  zabudowy:  dla nowej zabudowy mieszkaniowej i us ugowej do 9,0 m  
dla nowych budynków gospodarczych i inwentarskich do 12,0 m  

6) kszta t dachu:  dach dwuspadowy o k cie nachylenia po aci 30-450

4.

7) wielko  terenu:  dla nowych podzia ów minimalna – 3000 m2 maksymalna – nie 
ustala si

5. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIA U NIERUCHOMO CI
Nie ustala si
ZASADY DOTYCZ CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
1) dost pno  drogowa dla 
terenu:

001  z drogi gminnej spoza granic planu  

2) parkingi:  co najmniej jedno miejsce postojowe na jedno mieszkanie na 
w asnym terenie,  
co najmniej dwa miejsca postojowe dla maszyn rolniczych 
w zabudowie zagrodowej,  
co najmniej jedno miejsce postojowe na 25m2 powierzchni 
u ytkowej w us ugach dla klientów i co najmniej jedno miejsce 
postojowe dla pojazdów zaopatrzenia do realizacji na w asnym 
terenie  

3) zaopatrzenie w wod :  z sieci wodoci gowej, dopuszcza si  realizacj  indywidualnych 
uj  wody pitnej do czasu realizacji sieci wodoci gowej

4) odprowadzenie cieków 
komunalnych:  

do kanalizacji sanitarnej, dopuszcza si  odprowadzenie cieków 
do zbiorników bezodp ywowych do czasu realizacji kanalizacji 
sanitarnej  

5) odprowadzenie wód 
opadowych:  

zagospodarowanie na terenie lub do uk adu odwadniaj cego

6) zaopatrzenie w energi
elektryczn :

z sieci elektroenergetycznej  

7) zaopatrzenie w gaz:  z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy  
8) zaopatrzenie w ciep o:  z niskoemisyjnych róde  lokalnych  
9) gospodarka odpadami:  regulowana odr bnymi przepisami  

6.

10) planowane urz dzenia
i sieci magistralne:  

nie ustala si

7. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ CZESNEJ
Nie dotyczy  
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8. ZASADY OCHRONY RODOWISKA I PRZYRODY
1) przyjmuje si  poziom ha asu jak dla terenów przeznaczonych na cele mieszkaniowo – 
us ugowe  
2) w przypadku realizacji parkingu terenowego lokalizacja zadrzewie  w stosunku jedno drzewo 
na pi  miejsc postojowych  
3) lokalizowanie zieleni w formie grup drzew i krzewów zgodnych z miejscowymi warunkami 
siedliskowymi  

9. ZASADY KSZTA TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
Nie dotyczy  

10. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Nie ustala si

11. USTALENIA DOTYCZ CE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJ CEJ ZABUDOWY 
I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJ CYCH PRZEKSZTA CE  LUB REKULTYWACJI
Nie dotyczy  

12. STAWKA PROCENTOWA, NA PODSTAWIE KTÓREJ USTALA SI  OP AT , O KTÓREJ MOWA 
W ART. 36 UST. 4,
Dla nowych terenów inwestycyjnych 15%  

13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ CYCH OCHRONIE 
NA PODSTAWIE ODR BNYCH PRZEPISÓW
Teren po o ony w Obszarze Chronionego Krajobrazu Borów Tucholskich  

14. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
U YTKOWANIU
Nie ustala si

15. ZALECENIA I INFORMACJE NIE B D CE PODSTAW  WYDAWANIA DECYZJI 
ADMINISTRACYJNYCH
1) dla zabudowy mieszkaniowej i us ugowej zaleca si : zastosowanie dachówki ceramicznej lub 
materia ów dachówkopodobnych w odcieniach zbli onych do br zu, grafitu lub czerwieni  
2) dla zabudowy towarzysz cej: dopuszcza si  zastosowanie innych materia ów pokrycia dachu 
w kolorach zbli onych do br zu, grafitu, szaro ci lub czerwieni  
3) zaleca si  gromadzenie wód opadowych w celu ich pó niejszego wykorzystania  
4) zaleca si  stosowanie nawierzchni przepuszczalnej lub pó przepuszczalnej do utwardzenia 
dróg dojazdowych do budynków oraz miejsc postojowych na terenie dzia ki

KARTA TERENU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
FRAGMENTU OBR BU LIPY
1. NUMER 002 POWIERZCHNIA 1,13ha
2. FUNKCJA R – tereny rolne 
3. ZASADY OCHRONY I KSZTA TOWANIA ADU PRZESTRZENNEGO

Stosuje si  zasady okre lone w pkt. 4, 8
ZASADY KSZTA TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1) linie zabudowy:  nie dotyczy  
2) wielko  powierzchni zabudowy w stosunku 
do powierzchni dzia ki:  

nie dotyczy  

3) minimalny procent powierzchni biologicznie 
czynnej:  

nie dotyczy  

4) intensywno  zabudowy:  nie dotyczy  
5) wysoko  zabudowy:  nie dotyczy  
6) kszta t dachu:  nie dotyczy  

4.

7) wielko  terenu:  nie ustala si
5. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIA U NIERUCHOMO CI

Nie ustala si
ZASADY DOTYCZ CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
1) dost pno  drogowa dla terenu:  002  poprzez tereny s siednie
2) parkingi:  wyklucza si
3) zaopatrzenie w wod :  nie dotyczy  
4) odprowadzenie cieków komunalnych:  nie dotyczy  

6.

5) odprowadzenie wód opadowych:  nie dotyczy  
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6) zaopatrzenie w energi  elektryczn :  nie dotyczy  
7) zaopatrzenie w gaz:  nie dotyczy  
8) zaopatrzenie w ciep o:  nie dotyczy  
9) gospodarka odpadami:  nie dotyczy  
10) planowane urz dzenia i sieci magistralne:  nie ustala si

7. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ CZESNEJ
Nie dotyczy  

8. ZASADY OCHRONY RODOWISKA I PRZYRODY
Stosuje si  zasady ogólne  

9. ZASADY KSZTA TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
Nie dotyczy  

10. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Nie ustala si

11. USTALENIA DOTYCZ CE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJ CEJ ZABUDOWY 
I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJ CYCH PRZEKSZTA CE  LUB REKULTYWACJI
Nie dotyczy  

12. STAWKA PROCENTOWA, NA PODSTAWIE KTÓREJ USTALA SI  OP AT , O KTÓREJ MOWA 
W ART. 36 UST. 4
Nie dotyczy  

13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ CYCH OCHRONIE 
NA PODSTAWIE ODR BNYCH PRZEPISÓW
Teren po o ony w Obszarze Chronionego Krajobrazu Borów Tucholskich  

14. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
U YTKOWANIU
Nie ustala si

15. ZALECENIA I INFORMACJE NIE B D CE PODSTAW  WYDAWANIA DECYZJI 
ADMINISTRACYJNYCH
Nie ustala si

KARTA TERENU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
FRAGMENTU OBR BU LIPY
1. NUMER 003 POWIERZCHNIA 0,37ha
2. FUNKCJA ZL – teren le ny
3. ZASADY OCHRONY I KSZTA TOWANIA ADU PRZESTRZENNEGO

Stosuje si  zasady okre lone w pkt. 4, 8
ZASADY KSZTA TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
1) linie zabudowy:  nie dotyczy  
2) wielko  powierzchni zabudowy w stosunku 
do powierzchni dzia ki:  

nie dotyczy  

3) minimalny procent powierzchni biologicznie 
czynnej:  

nie dotyczy  

4) intensywno  zabudowy:  nie dotyczy  
5) wysoko  zabudowy:  nie dotyczy  
6) kszta t dachu:  nie dotyczy  

4.

7) wielko  terenu:  nie ustala si
5. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIA U NIERUCHOMO CI

Nie ustala si
ZASADY DOTYCZ CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
1) dost pno  drogowa dla terenu:  003  poprzez tereny s siednie
2) parkingi:  wyklucza si
3) zaopatrzenie w wod :  nie dotyczy  
4) odprowadzenie cieków komunalnych:  nie dotyczy  
5) odprowadzenie wód opadowych:  nie ustala si
6) zaopatrzenie w energi  elektryczn :  nie dotyczy  

6.

7) zaopatrzenie w gaz:  nie dotyczy  
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8) zaopatrzenie w ciep o:  nie dotyczy  
9) gospodarka odpadami:  nie dotyczy  
10) planowane urz dzenia i sieci magistralne:  nie ustala si

7. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ CZESNEJ
Nie dotyczy  

8. ZASADY OCHRONY RODOWISKA I PRZYRODY
Stosuje si  przepisy ogólne  

9. ZASADY KSZTA TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
Nie dotyczy  

10. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Nie ustala si

11. USTALENIA DOTYCZ CE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJ CEJ ZABUDOWY 
I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJ CYCH PRZEKSZTA CE  LUB REKULTYWACJI
Nie dotyczy  

12. STAWKA PROCENTOWA, NA PODSTAWIE KTÓREJ USTALA SI  OP AT , O KTÓREJ MOWA 
W ART. 36 UST. 4,
Nie dotyczy  

13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ CYCH OCHRONIE 
NA PODSTAWIE ODR BNYCH PRZEPISÓW  
Tereny po o one w Obszarze Chronionego Krajobrazu Borów Tucholskich  

14. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
U YTKOWANIU
Nie ustala si

15. ZALECENIA I INFORMACJE NIE B D CE PODSTAW  WYDAWANIA DECYZJI 
ADMINISTRACYJNYCH
Nie ustala si

KARTA TERENU ZMIANY MIEJSCOWEGO 
PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO FRAGMENTU OBR BU LIPY
1. NUMER 004 POWIERZCHNIA 0,18ha
2. FUNKCJA ZK– tereny zieleni ekologiczno-krajobrazowej 
3. ZASADY OCHRONY I KSZTA TOWANIA ADU PRZESTRZENNEGO

Stosuje si  zasady okre lone w pkt. 4, 8
ZASADY KSZTA TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1) linie zabudowy:  nie dotyczy  
2) wielko  powierzchni zabudowy w stosunku 
do powierzchni terenu:

nie dotyczy  

3) minimalny procent powierzchni biologicznie 
czynnej:  

80%

4) intensywno  zabudowy:  nie dotyczy  
5) wysoko  zabudowy:  nie dotyczy  
6) kszta t dachu:  nie dotyczy  

4.

7) wielko  terenu:  nie ustala si
5. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIA U NIERUCHOMO CI

Nie ustala si
ZASADY DOTYCZ CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
1) dost pno  drogowa dla terenu:  004  z drogi gminnej spoza granic planu  
2) parkingi:  wyklucza si
3) zaopatrzenie w wod :  nie dotyczy  
4) odprowadzenie cieków komunalnych:  nie dotyczy  
5) odprowadzenie wód opadowych:  nie dotyczy  
6) zaopatrzenie w energi  elektryczn :  nie dotyczy  
7) zaopatrzenie w gaz:  nie dotyczy  

6.

8) zaopatrzenie w ciep o:  nie dotyczy  
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9) gospodarka odpadami:  nie dotyczy  
10) planowane urz dzenia i sieci magistralne:  nie ustala si

7. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ CZESNEJ
Nie dotyczy  

8. ZASADY OCHRONY RODOWISKA I PRZYRODY
Stosuje si  zasady ogólne  

9. ZASADY KSZTA TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
Nie dotyczy  

10. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Nie ustala si

11. USTALENIA DOTYCZ CE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJ CEJ ZABUDOWY 
I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJ CYCH PRZEKSZTA CE  LUB REKULTYWACJI
Nie dotyczy  

12. STAWKA PROCENTOWA, NA PODSTAWIE KTÓREJ USTALA SI  OP AT , O KTÓREJ MOWA 
W ART. 36 UST. 4
Nie dotyczy  

13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ CYCH OCHRONIE 
NA PODSTAWIE ODR BNYCH PRZEPISÓW
Teren po o ony w Obszarze Chronionego Krajobrazu Borów Tucholskich  

14. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
U YTKOWANIU
Dopuszcza si  u ytkowanie rolnicze terenu  

15. ZALECENIA I INFORMACJE NIE B D CE PODSTAW  WYDAWANIA DECYZJI 
ADMINISTRACYJNYCH
Nie ustala si

§ 6

  Załącznikami do niniejszej uchwały, stanowiącymi jej 
integralne części są:

1) część graiczna – rysunek zmiany planu zagospoda-
rowania przestrzennego fragmentu obrębu Lipy w 
skali 1: 1000 (załącznik nr 1)

2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do 
projektu planu (załącznik nr 2)

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w 
planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicz-
nej, które należą do zadań własnych gminy oraz 
zasadach ich inansowania (załącznik nr 3)

§ 7

  Zobowiązuje się Wójta Gminy Stara Kiszewa do:
1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej 

uchwały wraz z dokumentacją planistyczną w celu 
oceny zgodności z prawem,

2) publikacji niniejszej uchwały na stronie internetowej 
Gminy Stara Kiszewa.

§ 8

  Uchwała wchodzi w życie z upływem 30 dni od ogło-
szenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomor-
skiego z wyjątkiem § 7, który wchodzi w życie z dniem 
podjęcia uchwały.

Przewodniczący
Rady Gminy

Jan Błaszczyk
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Załącznik nr 1
do uchwały nr VIII/42/2011
Rady Gminy Stara Kiszewa
z dnia 21 kwietnia 2011 r.
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Załącznik nr 3
do uchwały nr VIII/42/2011
Rady Gminy Stara Kiszewa
z dnia 21 kwietnia 2011 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISA-

NYCH W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUK-

TURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁAS-

NYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA
W obszarze planu nie występują inwestycje z zakresu 
infrastruktury technicznej (w tym drogi), które należą do 
zadań własnych gminy.

Załącznik nr 2
do uchwały nr VIII/42/2011
Rady Gminy Stara Kiszewa
z dnia 21 kwietnia 2011 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG 
DO PROJEKTU PLANU
 

UWAG NIE WNIESIONO

1613

 UCHWAŁA Nr VI/45/2011
Rady Gminy Stare Pole
 z dnia 24 maja 2011 r.

 w sprawie ustalenia Zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Stare Pole  
na doinansowanie kosztów inwestycji usuwania pokryć dachowych.

  Na podstawie art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. Prawo ochrony środowiska (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, Nr 199 poz. 1227, Nr 223 poz. 1464 i Nr 
227 poz. 1505, z 2009 r. Nr 19 poz. 100, Nr 20 poz. 106, Nr 
79 poz. 666, Nr 130 poz. 1070 i Nr 215 poz. 1664, z 2010 r. 
Nr 21 poz. 104, Nr 28 poz. 145, Nr 40 poz. 227, Nr 76 poz. 
489, Nr 119 poz. 804, Nr 152 poz. 1018 i 1019, Nr 182 poz. 
1228, Nr 229 poz. 1498 i Nr 249 poz. 1657 oraz z 2011 r. Nr 
32 poz. 159 i Nr 63 poz. 322) oraz art. 221 ust. 3 ustawy z 
dnia 27 sierpnia 2009 r. o inansach publicznych (Dz. U. 
z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28 poz. 146, 
Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 
poz. 1578 i Nr 257 poz. 1726) uchwala się, co następuje:

§ 1

  Ustala się zasady udzielania dotacji celowej z budżetu 
Gminy Stare Pole na doinansowanie kosztów inwesty-
cji usuwania pokryć dachowych zawierających azbest  
w brzmieniu, jak w załączniku do uchwały.

§ 2

  Traci moc uchwała Nr XXXII/222/2010 Rady Gminy 
Stare Pole z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie przyjęcia Re-
gulaminu udzielania doinansowania ze środków budżetu 
gminy do kosztów poniesionych na usuwanie azbestu.

§ 3

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

  Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskie-
go.

Przewodniczący
Rady Gminy Stare Pole

Jan Pawlina

Załącznik 
do uchwały nr VI/45/2011
Rady Gminy Stare Pole
z dnia 24 maja 2011 r.

Zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Stare 
Pole na doinansowanie kosztów inwestycji usuwania 
pokryć dachowych zawierających azbest

§ 1

  Postanowienia ogólne

1. Przez inwestycję usunięcia pokryć dachowych zawie-
rających azbest rozumie się demontaż, transport i 
unieszkodliwienie pokryć dachowych zawierających 
azbest z budynków znajdujących się na terenie Gminy 
Stare Pole.

2. Dotacja celowa udzielana jest na doinansowanie do 
kosztów inwestycji usunięcia pokryć dachowych zawie-
rających azbest znajdujących się na budynkach stano-
wiących własność lub współwłasność osób izycznych 
lub współwłasność osób izycznych i Gminy.

3. Dotacja celowa nie przysługuje do kosztów inwestycji 
usunięcia pokryć dachowych zawierających azbest 
zrealizowanych przed podpisaniem umowy, o której 
mowa w § 2 ust. 8.

4. Prace związane z usunięciem pokryć dachowych zawie-
rających azbest mogą być wykonywane tylko przez wy-
specjalizowane irmy, posiadające stosowne zezwolenia 
(wykaz irm dostępny w Urzędzie Gminy Stare Pole i 
na stronie internetowej Urzędu Gminy Stare Pole). O 
dotację celową nie mogą ubiegać się osoby lub pod-
mioty, które we własnym zakresie dokonały demontażu, 
transportu i przekazania do utylizacji pokryć dachowych 
zawierających azbest.

5. Wybór irmy, o której mowa w ust. 4 dokonuje właściciel 
nieruchomości.

§ 2

  Tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji.

1. Warunkiem koniecznym do ubiegania się o dotację 
celową jest złożenie w Urzędzie Gminy w Starym Polu 
wniosku według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 
do Zasad wraz z kserokopią tytułu własności nierucho-
mości (wyciąg z księgi wieczystej lub aktualny wypis 
z rejestru gruntów), z której usunięte będzie pokrycie 
dachowe zawierające azbest. W przypadku budynku, 
do którego tytuł prawny posiada kilka osób, należy 
dołączyć pisemną zgodę współwłaścicieli na wykonanie 
prac związanych z usunięciem pokrycia dachowego 
zawierającego azbest, a w przypadku wspólnoty miesz-
kaniowej – uchwałę wspólnoty.

2. Nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej Wójt Gmi-
ny Stare Pole ogłasza na stronie internetowej i tablicy 


